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EERJARENPLAN
WET STADS- EN DORPSVERNIEUWING

Algemene opmerkingen
Het hierna volgende ontwerp-meerjarenplan is een bijstelling van het door de ge-
meenteraad in zijn vergadering van maart 1988 vastgestelde meerjarenplan. Het heeft
nog geen betrekking op het gebied van Vierakker en Wichmond. Uit het overleg met
de gemeente Warnsveld is gebleken dat in dit gebied geen specifieke - uit het dorps-
vernieuwingsfonds te betalen - activiteiten aan de orde zijn.
Wel kunnen de nieuwe inwoners van Vorden uiteraard een beroep doen op het ook
voor hen geldende bedrag voor woningverbetering en, zodra het pand als zodanig er-
kend is, gemeentelijke monumenten en rieten daken.

Beschikbaarheid financiële middelen
Het voeren van een beleid op het terrein
van de dorpsvernieuwing kost geld. Het
Rijk stelt hiervoor beperkte financiële
middelen beschikbaar. Voor gemeenten
als Vorden geschiedt dit via het Provin-
ciaal stadsvernieuwingsfonds. Opge-
merkt wordt dat de in het meerjarenplan
opgenomen verwachte inkomsten be-
trekking hebben op het gebied van Vor-
den vóór de uitbreiding met Wichmond
en Vierakker.

Gemeentelijk verzoek om een bijdrage
Om in aanmerking te komen voor een
bijdrage uit het provinciale fonds (jaar-
lijks ca. f 190.000,-) moet de gemeente
een aanvraag indienen bij Gedeputeerde
Staten van Gelderland. Zo'n aanvraag, in
dit geval voor het jaar 1990, dient verge-
zeld te gaan van een meerjarenplan.
Een ontwerp daarvan, uitgaande van een
bijstelling van het door de gemeenteraad
in maart 1988 vastgestelde meerjaren-
plan, treft u rechtsonder aan. Het jaar
1989 is daarin opgenomen conform het
door de gemeenteraad in zijn vergade-
ring van 22 november 1988 genomen vo-
lume-besluit, aangevuld met de voorge-
nomen reconstructie van de Rijksweg.
Tot nu toe waren voor de herinrichting
van het centrum en de omleiding van het
doorgaande vrachtverkeer slechts pro
memorie posten opgenomen. Thans is
in het ontwerp-meerjarenplan overge-
gaan tot invulling van de daarvoor beno-
digde bedragen.
Uit financiële ovewegingen is een en an-
der gefaseerd (over de jaren 1989 t/m
1992) opgevoerd. Opgemerkt dient nog
wel te worden dat uit de tekorten over de
diverse jaren duidelijk wordt dat voor
realisering van het voorgenomen pro-
gramma andere financieringsbronnen
(mede) aangesproken dienen te worden.
Gedacht kan daarbij worden aan o.a. de
provinciale knelpuntenpot stads- en
dorpsvernieuwing, de van gemeentewe-
ge voor de omleiding van het doorgaan-
de verkeer gereserveerde bijdragen; bij-
dragen van Provincie en/of Rijk en parti-
culieren.
Voorzover het finandiële plaatje niet
sluitend gemaakt kan worden zal de uit-
voering niet, gewijzigd dan wel eerst in
een later 'stadium gerealiseerd kunnen
worden.

Inspraak
Alvorens de gemeenteraad het meerja-
renplan vaststelt, bestaat de gelegenheid
voor inwoners (als ook in de gemeente
een belang hebbende natuurlijke- of
rechtspersonen) hierover hun mening
kenbaar te maken.

Toelichting
Vanaf deze plaats zouden wij de nieuwe
inwoners van Vorden (Vierakker en
Wichmond) dan ook willen vragen even-
tueel daar levende zaken die gerekend
kunnen worden tot dorpsvernieuwing-
saktiviteiten aan het gemeentebestuur
kenbaar te maken.
a. Schriftelijk

Schriftelijke reacties kunnen worden
ingediend tot en met 20 januari 1989.

b. Mondeling
De mogelijkheid bestaat om vooraf-
gaande aan de op dinsdag 24 januari
a.s. te houden vergadering van de
commissie voor Algemeen Bestuur
c.a., waar dit ontwerp-plan op de
agenda geplaatst zal worden, in te
spreken.
Mocht u van die gelegenheid gebruik
willen maken, dan verzoeken wij u
vriendelijk dit uiterlijk 17 januari a.s.
telefonisch te melden ter secretarie,
td. (05752)2323, toestel 43.

Meerjarenplan
Hieronder treft u het ontwerp-meerja-
renplan aan. Opgemerkt wordt nog dat:
• het ontwerp cijfermatig vertaald is; de
genoemde bedragen zijn saldi;
• zaken die niet meer op de rol staan zijn
komen te vervallen met vermelding van
de reden.

Toelichting:
LI HVATInsulindelaan - Het gaat hier

om de door de woningbouwvereni-
ging „Thuis Best" in 1989 in aanbouw
te nemen 10 eenheden (voor bejaar-
den) op het terrein van het voormali-
ge jeugdcentrum.

1.3 Woningverbetering - Via de subsidie-
verordening stads- en dorpsvernieu-
wing te verdelen subsidie voor wo-
ningverbetering.

1.4 Monumenten en rieten daken - Via de
subsidieverordening stads- en dorps-
vernieuwing te verdelen subsidie
voor gemeentelijke monumenten en
rieten daken.

2.2 Woltering transport - Eventueel on-
derzoek naar verplaatsingsmogelijk-
heiden (geen prioriteit op dit mo-
ment).

4.1 Doorgaande weg - Reconstructie
Rijksweg (verkeersveiliger maken) -
Kosten route omleiding zwaar ver-
keer - Herinrichting (verfraaiing)
dorpscentrum.

4.3 Bevoorradingsweg - Bevoorradings-
weg met parkeermogelijkheden.

ijboUWVERGUN-
WimNINGEN
Op 27 december j.1. hebben burgemee-
ster en wethouders de volgende bouw-
vergunningen verleend aan:

- de heer H. Barendsen, Zutphenseweg
15 te Vorden, voor het verbouwen en
vergroten van een woon-winkelpand
aan de kerkstraat l te Vorden;

- de heer H. Nijenhuis, Wildenborch-
seweg 34 te Vorden voor het bouwen
van een mestopslagput op het perceel
Wildenborchseweg 34;

- de heer A.G. Berendsen, Strodijk 9 te
Vorden, voor het bouwen van een erf-
scheiding en een berging voor open
haardhout op het perceel Strodijk 9;

- de heer J. Aartsen, Stationsweg 12 te
Vorden, voor het vergroten van een
garage op het perceel Stationsweg 12.

Op grond van het bepaalde in de Wet Ad-
ministratieve rechtspraak overheidsbe-
schikkingen kan binnen dertig dagen na
verlening van de bouwvergunning bij het
college van burgemeester en wethou-
ders een bezwaarschrift worden inge-
diend.

RIJSTELLING
êfSTEMMINGS-
PLAN VOOR

BOUWEN VAN EEN
BERGING

De burgja^eester van Vorden maakt be-
kend da^Ph college van burgemeester
en wethouders voornemens is om met
toepassing van het bepaalde in artikel
18A van de Wet op de ruimtelijke orde-
ning juncto artikel 21 van het besluit op
de Ruimtelijke Ordening vrijstelling te
verlenen van de bepalingen van het be-
stemmingsplan „Vorden Kom 1980", ten-

1989 1990 1991 1992 1993

1. Wonen:
1.1 HVAT Insulindelaan 137.300
1.3 Woningverbetering (part.) 75.000
1.4 Monumenten/Rieten daken 40.000

75.000
40.000

75.000
40.000

75.000
40.000

75.000
40.000

pm

pm

Totaal Wonen

2. Werken:
2.1 GEMS (in procedure)
2.2 Woltering transport
2.3 Aral pompstation (vervallen)
2.4 Zuivelterrein (in procedure)

Totaal Werken

3. Welzijn:

Totaal Welzijn

4. Openbare ruimte/infrastructuur
4.1 Doorgaande weg
4.1.1. Reconstructie Rijksweg 264.000
4.1.2. Omleidingsroute
4.1.3. Herinrichting (verfraai-

ing) centrum
4.2 Vervallen (zie 4.1.3.)
4.3 Bevoorradingsweg
4.4 Vervallen
4.5 Parkeerplan (zie 4.1.3.)
4.6 Bomenherstel (zie 4.1.3.)

252.300 115.000 115.000 115.000 115.000

pm pm pm pm

pm pm pm pm

50.000
540.000

400.000 500.000 500.000

230.000

Totaal Openbare ruimte/
Infrastructuur

5. Overige
5.1 Inspraak en begeleiding
5.2 Diverse onderzoeken, waar-

onder opstellen en onder-
houden meerjarenplan/

264.000 1.220.000 500.000 500.000

2.000 2.000 2.000 2.000 2.000

advieskosten, etc.

Totaal Overige

TOTAAL GENERAAL

Verwachte budgetbedrag

Uit: Herverdeling 1988

Op andere wijze te finan-
cieren/nog nader in te vullen:

13.000

15.000

531.300

197.300

70.000

-264.000

13.000

15.000

1.350.000

190.400

-1.159.600

13.000

15.000

630.000

190.400

-439.600

13.000

15.000

630.000

190.400

-439.600

13.000

15.000

130.000

+60.400

einde medewerking te kunnen verlenen
aan het bouwplan van M. Nooy, Het Jeb-
bink 7 te Vorden voor de bouw van een
berging.

Het betreffende verzoek/bouwplan ligt
tot en met 20 januari 1989 voor eenieder
ter inzage ter gemeentesecretarie, afde-
ling ruimtelijke ordening c.a. (koets-
huis). Gedurende die termijn kan eenie-
der schriftelijk bezwaren maken tegen
het verlenen van deze vrijstelling bij bur-
gemeester en wethouders.

IUTAIRE
OEFENINGEN

Gedurende de maand januari zullen er
onder meer in de gemeente Vorden mili-
taire oefeningen worden gehouden. Er
zal gebruik gemaakt worden van losse
munitie. Particulieren hebben toestem-
ming verleend tot het betreden van hun
terreinen.

NZAMELINGS-/
AFGIFTE-
MOGELIJK-

HEDEN AFVAL

Het huisvuil wordt elke donder-
dag opgehaald met het verzoek dat
op die dag 's-morgens uiterlijk 7
uur aan de openbare weg te plaat-
sen.

Voorts kunt u meewerken aan een
schoner milieu door:

- chemisch afval in té^Peren op
de eerste en derde maandag
van de maand tussen 16-17 uur
aan depot Enkweg 11;

- glas in de glasbakken te doen;
- oud papier mee te ge^i aan de

diverse vereniginge^Hb dit pe-
riodiek inzamelen.

Nieuwjaarskoffie-
concert „Concordia"
en „Jubal"
De muziekvereniging • „Concordia"
houdt op zondag 8 januari a.s. haar tradi-
tionele Nieuwjaars-koffieconcert. Dit
eerste optreden in 1989 zal uit een aantal
onderdelen bestaan.
Onder leiding van dirigent Hans Kraxner
zal „Concordia" een aantal nummers ten
gehore brengen, waaronder enkele met
de solisten Anton Eykelkamp en Margo
Hulleman. Notaris Greven zal de eerste
trekking verrichten van de jubileumver-
loting, welke is georganiseerd door de
„Stichting Vrienden van Concordia".
Op uitnodiging van „Concordia" is ook
de „nieuwe buurman" Jubal uit Wich-
mond uitgenodigd. Deze vereniging on-
der leiding van dirigent Wolters zal haar
muzikale kunnen tonen en onder meer
gezamenlijk met „Concordia" een aantal
nummers spelen.
Het concert zal 's morgens plaatsvinden
in het Dorpscentrum. De toegang is gra-
tis. Zie advertentie.

Krato in het nieuwe
jaar weer op de
planken
Toneelvereniging „Krato" geeft wegens
enorm succes heropvoering „Hoekse en
Kabeljauwse twisten". Dit zal gebeuren
op zaterdagavond 14 januari in het
Dorpscentrum. Zie advertentie.

Nieuwjaarsfestyn
Jong Gelre
De afdeling Vorden van Jong Gelre be-
gint haar aktiviteiten in 1989 met een
Nieuwjaarsfestijn, welke zaterdagavond
7 januari in „de Herberg" gehouden zal
worden. Medewerking wordt verleend
door het orkest „Expresso".

Port betaald
Port paye
kantoor Vorden

WEEKENDDIENSTEN
VORDEN
RK kerk Kranenburg zaterdag 19.00 uur
eucharistieviering; zondag 9.00 uur euchari-
stieviering

RK kerk Vorden zondag 10.30 uur euchari-
stieviering

Hervormde gemeente zondag 10.00 uur
ds. H. Westerink; 19.00 uur Herv./Geref.
Jeugddienst. Voorganger ds. Hokojoku uit
Zutphen,m.m.v. jongerenkoor Bredevoort

Kapel de Wildenborch zondag 10.00 uur
ds. K.H.W. Klaassens. Na afloop Nieuwjaars-
begroeting

Gereformeerde kerk zondag 10.00 uur
drs. P.W. Dekker; 19.00 uur ds. O. Hokojoku,
Zutphen. Gezamenlijke Jeugddienst in de NH
Kerk, m.m.v. Bredevoorts jongerenkoor

Huisarts 7 en 8 januari dr. Dagevos. Alleen
voor spoedgevallen. Dr. Dagevos woont niet
aan de praktijk. Belt u dus eerst op als u wilt
komen! Tel. 1420. Bellen s.v.p. zoveel moge-
lijk tussen 9.30 en 10.00 uur

Apotheek geopend van maandag t/m vrij-
dag van 8.00-18.00 uur. Voor spoedgevallen
bellen aan de grote voordeur. Op zaterdag bij
voorkeur van 9.15-10.00 uuren 17.4-5-18.15

Dierenartsen van zaterdag 7 januari 12 uur
tot maandagochtend 7.00 uur dr. Waringa,
tel. 1277. Tevens de hele week avond- en
nachtdienst van 19.00-7.00 uur

Tandarts 7 en 8 januari G. Jelsma, Lochem,
tel. 05730-51870. Spreekuur alleen voor
spoedgevallen van 11.30-12.00 uur.

Politie dag en nacht bereikbaar, tel. 1230.
Alarmnummer 06-11.

De wegwijzer/Ombudsteam informatie
over uitkeringen en subsidies. Maandag t/m
vrijdag tussen 5.00-6.00 uur, tel. 2254 en
2529. Tussen 7.00-8.00 uur tel. 3165

Kinder/jeugdtelefoon dagelijks bereik-
baar van 16.00-19.00 uur, tel. 08346-
65000

Woningbouwvereniging 'Thuis Best'
Burg. Galleestraat 58, tel. 05752-1494.
Spreekuren maandag en woensdag 11.00-
12.15 uur. Adviescommissie woningtoewijzing
houdt zitting in het Dorpscentrum de eerste

maandag van de maand van 19.00-20.00 da-
gelijks

Tafeltje Dekje hele maand januari mevr.
v.d. Berg, tel. 6875. Graag bellen voor half 9.

Stichting maatschappelijke dienst-
verlening 'De Graafschap' Centraal kan-
toor Kastanjelaan 15, 7255 AM Hengelo Gld,
tel. 05753-2345
Bijkantoor Vorden Dorpsstraat 40a, tel.
05752-2129.
Spreekurengezins- en bejaardenverzorging en
algemeen maatschappelijk werk maandag
t/m vrijdag van 8.30-9.30 uur.
Alpha-hulpverlening gemeenten Hengelo Gld,
Ruurlo, Steenderen, Vorden, Zei hem, mevr.
Altena kantoor Vorden, dinsdag en donderdag
van 8.30-10.00 uur, tel. 05752-3246

Kruisvereniging wijkgebouw Dorpsstraat
40, tel. 05752-1487. Spreekuur en uitleen
van verpleegartikelen maandag t/m vrijdag
van 13.00-14.00 uur in het wijkgebouw.
Avond- en weekenddiensten tel. 05750-
29666. De hoofdwijkverpleegkundige is
eveneens bereikbaar tijdens kantooruren, tel.
05750-29666
Wichmond/Vierakker T. ten Dijk-de Haan,
Beeklaan 7, Wichmond, tel. 05754-282.
Avond/weekenddiensten tel. 05750-29666.

Taxidienst Taxibedrijf Tragter, tel. 05752-
1256

OGZO ziekenfonds spreekuur iedere dins-
dag van 13.30-14.15 uuren iedere woensdag
van 10.30-11.15 uur in de bus bij de NH kerk

Monuta Stichting rouwcentrum Het Jeb-
bink4a, tel. 05752-2749

Begrafenisdienst meidadres De Jonge,
tel. 1346 b.g.g. Box, tel. 05730-54555

Stankmeldingsnummer voor heel Gel-
derland 085-452220

Openbare bibliotheek geopend maandag,
dinsdag, woensdag, vrijdag 14.00-17.30 uur,
donderdag van 10.00-13.00 uur, dinsdag- en
vrijdagavond 18.30-21.00 uur, woensdag-
middag voorlezen van 14.00-14.30 uur

Dierentehuis 'De Bronsbergen' te Zut-
phen maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 10.30-12.30 en 16.00-18.00 uur, zater-
dag van 10.30-12.30 uur

Stichting Welzijn Ouderen Raadhuis-
straat 6, tel. 3405. Spreekuur iedere woens-
dagmorgen vanaf 10 uur of volgens afspraak.

VIERAKKER - WICHMOND
RK Kerk Vierakker-Wichmond zaterdag
7 januari 17.00 uur Eucharistieviering; zondag
8 januari 10.00 uur Viering van Woord en
Communie

Hervormde Kerk Wichmond zondag 8
januari 10.00 uur ds. J. Adolfsen, em.pred. te
Doetinchem, Nieuwjaarsbegroeting

Alarmnummers:
Ambulance - Brandweer - Politie: tel. 06-11.

Vierakker: Ambulance tel. 15555 - Brand-
weertel. 22444, b.g.g. 05700-14141 - Politie
tel. 22201, b.g.g. 055-664455.

Wichmond: Ambulance tel. 05750-15555 -
Brandweer tel. 05750-22444, b.g.g.
05700-14141 - Politie tel. 05750-22201,
b.g.g. 055-664455

Kerknieuws
Avondjeugddienst met groot
jongerenkoor
De eerste interkerkelijke Jeugddienst in
dit nieuwe jaar, a.s. zondagavond, heeft
een toepasselijk thema: Neem de tijd!

Hoe besteed je je tijd in 1989? En spelen
de kerk en het geloof daarbij een rol?
Het Bredevoorts jongerenkoor, bestaan-
de uit 30 jongeren, zingt erover. Ds. Ho-
kojoku uit Zutphen zal erover spreken.
De dienst wordt gehouden in de NH
Dorpskerk. Na afloop is er koffie in de
Voorde.

Streekziekenhuis Het Nieuwe Spittaal
Ooyerhoekseweg 8, tel. 05750-92911. Af-
spraakbureau tel. 92892 dagelijks van 15-
15.45 en 18.45-19.30 uur. Kinderafdeling
voor ouders en gezinsleden de hele dag voor
anderen 15.00-16.30 en 17.45-19.00 uur.
Hartbewaking en intensive care dagelijks
15.00-15.30 en 19.00-19.30 uur (na over-
leg). Kraamafdeling 10.30-11.30, 15.30-
16.45 en 18.45-19.30 uur. PAAZ iedere
avond 18.30-19.45 uuren op woensdag-, za-
terdag- en zondagmiddag van 15.00-15.45

Openbare bibliotheek Warnsveld Kie-
kenbelt 5, tel. 28424. Volwassenen maandag
14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur, dinsdag,
woensdag, donderdag 14.00-17.30 uur, vrij-
dag 14.00-17.30 en 18.30-20.30 uur. Jeugd
maandag t/m vrijdag 14.00-17.30 uur

Lezing over vrede

Oud-ambassadeur E. Korthals Altes is
door de stuurgroep voor het conciliair
proces in Vorden uitgenodigd om op 25
januari 's avonds in het Dorpscentrum
een lezing over Vrede te houden. Het
conciliair proces is vanuit de wereldraad
van kerken op gang gebracht uit grote be-
zorgdheid voor de mensheid.
Om Vrede, Gerechtigheid en Heelheid
van de Schepping gaat het hierbij. Dit
gaat ALLE mensen aan!!
„Wij moeten ons niet door wanhoop la-
ten verlammen maar doorgaan met ons
in te zetten voor een leefbare wereld, ge-
baseerd op hoop en vertrouwen", aldus
dhr. Korthals Altes.



Hoort u er al bij?
Het weekblad „Contact" editie Warnsveld ver-
schijnt per l januari niet meer in Wichmond-Vier-
akker. Nu Wichmond-Vierakker écht bij Vorden
gaat horen kan men door middel van „Contact"
editie Vorden op de hoogte blijven van het wel en
wee van uw gemeente Vorden. Ook het nieuws bij
u uit de buurt wordt daarin opgenomen.

Dhr. Rutgers, Vierakkersestraatweg 35, Vierakker, tel. 05754-310
zal zorgen voor Wichmond-Vierakker.
Het dorp Vorden wordt verzorgd door onze correspondent dhr.
Velhorst, het Wiemelink 11, Vorden, tel. 05752-1688.
Kranenburg/Medler: mevr. Wolbert, Ruurloseweg 66, Vorden,
tel. 05752-6681. Uiteraard kunt u altijd terecht hij ons kantoor
voor nieuws en advertenties.

Daar in Wichmond-Vierakker nog niet iedereen
abonnee is, zal dhr. Rutgers u dezer dagen komen
bezoeken. U kunt zich dan opgeven; u mag het nu
ook alvast doen (zie contact abonnementenbeta-
ling). Daar staan alle gegevens en banknummers in
vermeld. Geeft u nu op, dan hoort ook u er echt
bij!!

Vriendelijke groeten,
L.G. Weevers, redactie

De edities Warnsveld en Hengelo zijn hoofdzakelijk advertentiebladen en wor-
den altijd vrijdags gedrukt en de dinsdag-woensdag daarop verspreid. De editie
Vorden wordt woensdags gepost en verschijnt woensdag-donderdag, met zoveel
mogelijk al het nieuws wat binnenkomt.

Portefeuilleverdeling B&W

Wethouder Slingenberg
tevens loco-burgemeester
Het college van B&W van de gemeente Vorden heeft dinsdagmor-
gen direkt na de benoeming van de beide wethouders (j.l.
maandagavond) de portefeuilles verdeeld.
Wethouder Mr. M.A.V. Slingenberg (WD) blijft de portefeuilles
van Financiën, Openbare Werken, Onderwijs en Automatisering
beheren. Het Monumentenbeleid dat tijdens het vorige college
ook in handen was van dhr. Slingenberg gaat vanaf heden naar
burgemeester Kamerling.
Mevr. M. Aartsen-den Harder (CDA) neemt Welzijn en Milieu
voor haar rekening. De portefeuille Recreatie (voorheen in han-
den van dhr. Geerken) gaat nu naar burgemeester Kamerling.
Vordense eerste burger zal zich behalve met de twee genoemde
portefeuilles verder gaan belasten met Brandweer, Politie, Ruim-
telijke Ordening, Algemene juridische zaken en Voorlichting.
Verder is dinsdagmorgen in het College afgesproken dat Mr.
M.A.V. Slingenberg als eerste-loco burgemeester zal gaan funge-
ren.

AANMELDINGSFOMULIER voor de

Playback/Soundmix
kampioenschappen van Vorden

Carnavalsvereniging DE DEURDREAJERS

NAAM.

ADRES.

TELEFOON.

PLAYBACK / SOUNDMIX
ARTIEST OF GROEP

TITEL_

Inleveren
voor 18 januari 1989.

Opgave alleen mogelijk bij:
A. v.d. Meij
Graaf v.Limburg Stirumstr. 6
7251 XG Vorden

Door de grote belangstelling van
de afgelopen jaren, zijn we ge-
noodzaakt slechts de eerste 22 op-
gegeven deelnemers mee te laten
doen aan de Playback/Soundmix
show.

• Dekker Electro B.V.
Electro Technisch

Installatiebedrijf

L
voor complete
aanleg van al
uw electrische
installaties

nieuw - renovatie - onderhoud
VORDEN - ZUTPHENSEWEG 8 - TEL 2122

Fam. J. Huitink, Dorpsstraat 17, Vorden. Tel. 1617
Aanbiedingen
geldig do, vrij, zat: 5, 6 en 7 januari

VRIJDAG
MARKT
AANBIEDING

Spaanse
Clementines

25 voor

4,95

MAANDAG
9 januari
500 gram

Hutspot
panklaar 95

DINSDAG
10 januri

500 gram

Worteltjes
geschrapt 95

WOENSDAG
11 januari
500 gram

Boerenkool
panklaar 1.50

Ca. 10 soorten rauwkost uit voorraad leverbaar.

Begin het jaar goed
door brood te eten van de man
die zelf bakt!
Dat verschil proeft U!

AANBIEDING:

De enige echte Vordense Mik van 5,- voor 4,50

Krentebollen e haien 5 betalen

Ontbijt- of Kandijkoek NU 50 et. voordeel/

Slagroom snit van 6,75 voor 5,75

Debaktef
die zelf
elke dag
vers bakt

WARME BAKKER

BAKT HET VOOR U
TELEFOON 1373

DONDERDAG
BIEFSTUKDAG

Biefstuk
ongewoon lekker

250 gram

6,25

Bij aankoop van één eigengemaakte Rookworst

1 pond Zuurkool voor 1 cent

UIT EIGEN
WORSTMAKERIJ

Gebr. Gehakt
100 gram 0,89

Gebr. Varkensrollade
100 gram 1,45

MAANDAG + DINSDAG

DORPSSTRAAT 32 - VORDEN
TEL. 1470

Verse worst
fijne 1 kü0 6,95

grove 1 k,i0 9,90

Schouderkarbonades
1 küo 6,95

VOORDELIG VLEES
EXTRA SCHERP IN PRIJS

WOENSDAG GEHAKTDAG

Haas of Rib
karbonades 1 k,io 9,95

Fridandeau
ikiio 11,90

MARKTAANBIEDING

Bami + Nasi 1 küo 6,25
Erwtensoep 1 nter 3,25

h.o.h. gehakt 1 k.io 6,95
Rundergehakt

i k i o 11,50

^ mager Varkenslapjes
L 1 k,io 7,45

WENS VAN OTTEN
Alle goeds voor 1989!5 5

Dus ook lekker zitten. In een fijne fauteuil of heerlijke bank.
In een kamer met een prachtige salontafel en een degelijke
eetkamertafel. OTTEN heeft zulke meubels voor u: prachtig
en degelijk! En in een ruime sortering. Tegen uiterst
aantrekkelijke prijzen! Kom zelf kijken en overtuig uzelf.

OTTEN begint het jaar goed: hij biedt een aantal kasten
aan tegen lage prijzen! Er is maar één maar: op is op.
Dus, wie het eerst komt

Losse-kussen-service.
Bij OTTEN kunt u ook nieuwe, losse kussens kopen, als die van
uw bankstel of fauteuils versleten zijn. Praat er eens over met
OTTEN, hij adviseert u graag en goed. ,

Inruilservice.
Als u bij OTTEN nieuwe meubels koopt, geeft hij een leuke prijs
voor uw gebruikte meubels. Mooi meegenomen!

Dorpsstraat 20, Halle Gld., Tel. 08343-1219

Meubelfabriek Otten b.v.



Wij zijn erg blij met de geboor-
te van onze zoon en broertje

Erik

Albert en Wilma
Velthuis
Esther

2 januari 1989.
Warkenseweg 4,
7251 HG Vorden.

Wij zijn reuze blij met de ge-
boorte van onze zoon

Bjorn

Yvonne en Bennie
Hekkelman

31 december 1988.
Hoetinkhof 125,
7251 WJ Vorden.

Contactjes
zijn uitsluitend bestemd voor
particulieren en verenigingen.
Minimumprijs f 7,50 voor 3 ge-
zette regels; elke regel meer f 1,-.
Vermelding brieven onder nr. of
inlichtingen f 1,- extra.
Anonieme of dubieuse contact-
jes worden niet geplaatst.
Tarieven gelden bij contante be-
taling; als een rekening gezon-
den dient te worden wordt hier-
voor f 2,50 administratiekosten
in rekening gebracht.
Telefonisch opgegeven contact-
jes worden bij eventuele fouten
niet gratis herplaatst; de ge-
plaatste advertentie dient wel af-
gerekend te worden.
Schriftelijke opgaven worden
wel gratis herplaatst bij foutieve
plaatsing.

• WIL DE PERSOON die met
opzet mijn leren jas heeft
meegenomen op de receptie
op 29-12-'88 uit de sporthal
„de Lankhorst" deze ook daar
weer terug hangen? (persoon
bekend) |rmg

• GEVRAAGD:
Huisrt. hulp voor 2 ochtenden
of middagen p.w. in Vorden.
Tel. 05752-1650 (alleen
's avonds bereikbaar).

• GEVRAAGD:
Pony om te berijden en te
verzorgen voor meisje van 14
jaar. Tel. 2022.

• GEVRAAGD:
Hulp in de huishouding 1x
per 14 dagen op vrijdagmid-
dag. Brieven onder nummer
40-1, Bureau Contact, Post-
bus 22, 7250 AA Vorden.

• GEVRAAGD:
Piano-les aan huis voor doch-
ter van 8 jaar. Tel. 05752-
6551.

• PC avond-lessen MS-
DOS, tekst, spreadsheet,
grafisch privé-les a f 35,-/
uur, tel. 05752-6551.

• GEVRAAGD:
Hulp i.d. huish. Tevens oppas
voor kinderen, ma. en di. mid-
dag. Schoolvak, vrij. tel.:
05752-3593.

• TE KOOP:
Partij gewassen grindtegels
50x50, betontegels 30x30,
kinderkopjes. Tel. 05752-
2002.

• TE KOOP:
Ski-imperial 65,-, Sneeuw-
kettingen 175-14 en 155-13
55,- / 2 dames-skipakken
mt. 40 en mt 42:100,- p.p. / 2
dames-skibroeken mt. 42 en
mt. 44: 50,- p.b. Tel. 05752-
3568 na 6 uur.

• TE KOOP:
Schouwmodel gashaard,
gevelkachel en keukenka-
chel. Tel. 05450-93934.

• IK BETAAL
voor gebogen Kabinetten, ei-
ken of vuren f 2.000,- tot
f 4.000,-, Boudewijn Smei-
tink, Wichmondseweg 29a,
Hengelo-G, tel. 05753-2524.

• TE KOOP:
Houten appelkistjes op Kas-
teel 't Medler, Ruurloseweg
115, Vorden. Verkoop zater-
dag 14 januari a.s. van 11 tot 16
uur.

REPARATIE
was- en afwasautomaten
24 uur-service
Onderdelen direkt leverbaar
DE WILD
Rietbergerstraat 34, Zutphen
Tel. 05750-15410

LEGO
SPEELGOED

HUISHOUD EN KADOSHOP

SUETERS
VORDEN

Heden overleed tot onze diepe droefheid, na een liefde-
volle verpleging in de Leeuwerikweide te Zutphen, on-
ze lieve moeder, schoonmoeder, groot- en overgroot-
moeder

Hendrika Albertha Maria
Siemes-Sueters

op de leeftijd van 84 jaar.

Stefan en Doortje
R ia en Theo
Alfred en Kitty
Henk en Marietje
Klein- en achterkleinkinderen

7251 LB Vorden, 3 januari 1989.
Ruurloseweg 57.

De avondwake wordt gehouden vrijdag 6 januari om
19.00 uur in de Christus Koningkerk, Het Jebbink 8,
Vorden.

De plechtige Eucharistieviering wordt gehouden op
zaterdag 7 januari om 10.30 uur in de Sint Antonius-
kerk te Kranenburg Vorden, waarna de begrafenis op
de RK Begraafplaats aldaar zal plaatsvinden.

Condoleren na de begrafenis in zaal Schoenaker.

Gelukkig, staat tussen de Grote God
en zijn ontzaglijk licht
zijn zoon, die met een menselijk gezicht
ons aankijkt, ook al zijn onze ogen dicht.

Met grote verslagenheid hoorden wij dat onze vriend,
collega en leraar

André Janssen

op 31 december plotseling is overleden.

Wij wensen Judith toe dat zij mensen om zich heen zal
vinden die haar zullen helpen dit verlies te dragen.

Personeel en leerlingen
van de Agrarische school te Vorden.

JANUARI
KMS-PERMANENT?

... dan ontvangt u
een bon voor een
gratis haarkuur!

. o
o

o

Zutphenseweg 21, Vorden, Tel. 05752-1215

GEMEENTE
VORDEN

Burgemeester en wethouders van Vorden maken be-
kend dat Gedeputeerde Staten van Gelderland bij be-
sluit d.d. 7 december 1988 nr. AB88.13272-ABEZ-
AJZ04 van de Verordening tot wijziging van de Alge-
mene plaatselijke verordening (1e wijziging) bericht
van ontvangst hebben gedaan.
Genoemde verordening ligt vanaf heden gedurende
drie maanden ter secretarie, afdeling Algemene Zaken
voor eenieder ter inzage en is tegen betaling van de
kosten verkrijgbaar.

De verordening treedt in werking op de dag, volgende
op die van afkondiging.

Vorden, 5 januari 1989,
Burgemeester en wethouders van Vorden,
de secretaris, de burgemeester.
Mr. A.H.B, van Vleuten. E.J.C. Kamerling.

Muziekvereniging
Concordia

a.s. zondag
ons traditioneel

NIEUWJAARSCONCERT
i.s.m. muz. ver. „Jubal" uit Wichmond.

Aanvang 11.30 uur in het Dorpscentrum.

De laatste lootjes.
Wie koopt ze?
Nog enkele te bestellen, bij tel. 2323 of 1967.

N.B.: De 1e trekking van onze grote jubi-
leumverloting vindt plaats ten kantore
van notaris Greven, dr. C. Lulofsweg 2a
alhier op vrijdag 6 januari 1989 om
16.00 uuren zal tevens bekend worden
gemaakt op zondag 8 januari a.s. tij-
dens ons Nieuwjaarsconcert waar u van
harte welkom bent.

Een gezond en mooi 1989 gewenst
door:
HUIDVERZORGING
Uil! uultcz

Het Jebbink 36 - 7251 BM Vorden - tel. 3025

F Kinderdagverblijf
Marjet

geopend
van 8.00-13.00 uur

't Heijink 14 - Tel. 1038

OPSTARTERS
VOOR 1989

Allereerst: GELUKKIG NIEUWJAAR!
Wij gaan in '89 van start met
speciale voordelen die u vast en
zeker zult waarderen!

VOOR HET WEEKEND RECEPT: DIT WEEKEND

EXTRA VOORDELIG:

doorregen Runderlappen
Limousine kwaliteit /^

500 gram Ojr

Schnitzels
gepaneerd -

100 gram l /

MAANDAG:

Speklappen

Mosterd- of
Ardenner spek

100 gram 0,98

Oosterse
Varkens-

DINSDAG:

Verse worst
grof of fijn

500 gram 4,98
reepjes

met tomaten-chili saus
Licht gezouten

Runder
rookvlees

100 gram 2,98

WOENSDAG: GEHAKT:

Rundersoo g 5,98

H.O.H. 500 g 4,98
(reepjes varkensvlees met
een groentemix en saus)

VLOGMAN
Zutphenseweg 16
Vorden
Tel. 05752-1321

De Keurslager
Verstand van

lekker vlees

Rijschool
W. Oortgiesen

Hét adres voor uw voordelige opleidingen.
Informeer naar de vele mogelijkheden!

Brinkerhof 82 - Vorden - Tel. 2783

OPRUIMING!!
* Sweaters

Broeken
Truien

* Blouses

* Jacks
* Shirts

Blazers
* Enz. Enz.

MARTOMOD

UW LICHTPUNTJE
LOGA IN HET NIEUWE
JAAR!! j

OPRUIMING BIJ LOGA
Boekhandel LOGA - raadhuisstr. 22 - 05752-3100

u vóór 20 januari uw abonnements-
geld betaalt voor „Contact", dan hebt u een
voordeel van f 5,-.

9*DE VALEWEIDE" NARCISSEN™ «,,3,50
2 BOSSEN 6 —<ab BOS TROSANJERS 4,95

MOOIE AZALEA 6,75

IN ONZE OPRUIMING:

Aiie Kinderpantoffels
Heren Muilen

Dames Skai muilen
Helioform Pumps
Cristall mocassins
Rieker mocassins

VANAF

NU

NU

NU

15,-
15,-
19,-
99-

139,-
99-

Jochie kinderschoenen 49,-

Wullink Vorden
Voor de allerbeste schoen

Dorpsstraat 4 - Tel. 1342
's Maandags gesloten.



HOLTSLAG
BOUWMATERIALEN B.V. - RUURLO
SPOORSTRAAT 28 - RUURLO - TELEFOON 05735-2000

Wij wensen u een Gezond
en Gelukkig 1989

Het eerste geluk is er al.

brillen - oogmeting
contactlensaanpassing

alle contactlens
benodigdheden
en vloeistoffen

C© juwelier

Ondanks de forse prijsverhoging
op Rolluiken kunnen wij
de eerste twee weken van 1989
onze Rolluiken nog tegen
de zeer lage aktieprijs
van 1988 aanbieden!

ROLLUIKEN

oo opticien
Zutphenseweg 7 - Vorden

's maandags de gehele dag
gesloten.

Woensdagmiddag geopend.

Wees er snel bij!!
De prijs zal u niet tegenvallen.
De kwaliteit zal u aanstaan.
De wind, kou en inbreker blijft buiten.
De warmte en privacy blijft binnen.

Tel. 05735-2000*
OPENINGSTIJDEN:
MA. t/m VR. 8.00-17.00 uur - VR. 19.00-21.00 uur
ZA. 9.00-13.00 uur

met
Televisie

reparaties
* direct

naar

uw vakman
- van vertrouwen
ook voor uw
nieuwe T.V.

HIFI TELEVISIE VIDEO

BREDEVELD
Weg naar Laren 56,

Zutphen. Tel. 05750-13813
Dorpsstraat 8

Vorden. Tel. 05752-1000

WU RUIMEN QE
PAK NU UW WOONWINST

ZO'N KAST VERDIENT
Z'N PLAATS
3-deurskast van degelijk vakwerk met
een zwaar massief eiken front. Leverbaar
in donker of blank eiken.
Formaat 165 cm breed x 194 hoog x
55/30 diep.

1995.
Tweedeurskast van degelijk vakwerk

met een zwaar massief eiken front.
Leverbaar in donker of blank eiken.

Formaat 115 cm breed x 194 hoog x
55/30 diep.

1495.
MODIEUZE ZITGROEP

Zo'n bankstel (3 + 2-zits) met een oersterke beuken romp kan tegen een stootje! Veel zitkomfort
door de superbultex kussens en de Pulmannflex bodems. In diverse stoffen leverbaar en tegen
een speciale opruimprijs. 1995.

Eiken ledikant met royale ombouw en ingebouwde
verlichting. Kompleet met twee nachtkastjes.
Bedmaat: 140 x 200 cm. De prachtige tweedeurs
linnenkast (schuifdeuren met panelen) en de toilettafel
met spiegel maken uw slaapkamer tot een fijne
verblijfplaats. (Ook leverbaar 140 x 180)

Zo mooi kan een
slaapkamer zijn.

Leverbaar in blank en donker
eiken.

Kast 1295.-

Betaling abonnementsgeld
tot 20 januari 1989

Het abonnementsgeld voor 1989 voor Contact ed. Vorden bedraagt

f 36,- inWusief 6% BTW
als u voor 20 januari 1989 betaalt.

Betaalt u na 20 januari (ook girobetalers) dan brengen wij u f 5,-
administratiekosten in rekening.

U VERDIENT DUS f 5,- als u vóór 20 januari betaalt!

Bank: Rabobank nr. 36.64.02.374; Amrobank nr. 48.63.19.245;
Bondsspaarbank no. 92.31.24.004; Postgiro nr. 1.20.58.67
t.n.v. Drukkerij Weevers BV, Vorden

Onze kantooruren zijn: van maandag tl m vrijdag
8.00-12.30 uur en 13.00-J7.00 uur; zaterdags gesloten.

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 • 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752 1010 TELEFAX 05752 1086

de redactie.

Vogel '89
Meer dan 8.000 vogels in een ongekende
variatie aan soorten en rassen zijn van 12
t/m 15 januari a.s. te zien in Het Turf-
schip te Breda.
De Nederlandse Bond van Vogelliefheb-
bers houdt dan haar traditionele jaarlijk-
se tentoonstelling, de grootste in Neder-
land.
Bij de NBvV zijn 681 plaatselijke afdelin-
gen aangesloten met in totaal 46.000
leden.
Het houden en vooral fokken van vogels
wordt door duizenden mensen ervaren
als een interessante, educatieve en voo-
ral ook alleszins betaalbare vrijetijdsbe-
steding, welke bovendien in en om het
huis bedreven kan worden.
Er is voor hen niets mooiers dan in de
directe eigen omgeving een stukje be-
schermd natuurgebied te scheppen
waarin op een verantwoorde wijze vo-
gels worden gehouden met het doel om
die tot voortplanting te brengen.

Het is verheugend dat er ook in toene-
mende mate geslaagde fokresultaten
worden behaald met juist die vogelsoor-
ten welke in hun oorspronkelijke ver-
spreidingsgebied door allerlei omstan-
digheden steeds minder voorkomen.
Dat is overigens ook een doel dat vele
vogelliefhebbers zich hebben gesteld,
het behouden van de soorten.
Op Vogel '89 zijn tal van soorten te zien
die voor de eerste maal in ons land zijn
gefokt, waaronder zeer zeldzame.
Naast een zeer uitgebreide collectie vo-
gels, dragen tal van informatiestands er
toe bij dat door een bezoek aan Vogel '89
veel kennis inzake de vogelliefhebberij
kan worden verkregen. Het is een waar
eldorado voor niet alleen de ruim 1.300
leden die daaraan deelnemen maar voor
iedereen die in het fenomeen Vogel is
geïnteresseerd.
Vogel '89 is voor het publiek geopend op:
donderdag 12/1; vrijdag 13/1; zaterdag
14/1 en zondag 15/1.

^

dinsdag 24 januari - 20.00 uur
de HANZEHOF

COVERS BRUIDSMODE toont dinsdag 24 januar i
de allerlaatste nieuwtjes op bruidsmode-gebied.

Behalve het laatste nieuws uit de bruidswereld toont
WALLE TEMPELMAN de mogelijkheden voor de bruideuom.

FOTO VAN BEMMELEN
laat /ien wat een bruidsrepoi tage is op foto en \ ideo.

WIM HOL voor/iet de bruidjes van fraaie bruidsboeketten en
banketbakker PIET JANSEN

toont /i j n specialiteiten voor /o'n feestdag.
l en bruiloft /onder trouwringen is ondenkbaar en

juwelier SLOTBOOM laat dan ook vele variaties /ien.
Dat WEVO-DRUK meer kan dan alleen (rouwkaarten drukken

/iet u dan ook.
Reisbureau EL MUNDO bekend van " K X ) bruidsparen naar

Mallorea" informeert U graag uitgebreid op de/c avond.
Exclusief vervoer TAXI SAMBERG

is met /.i j n /wart metallique bruidsauto aanwe/ig.
Voor de haarver/orging tekent LA COUPE.

On/e bruidssluw
wordt gehouden in de HAN/.l HOK te /.ulphen.

De/e begint om 2().(X) uur
en /al ongeveer twee uur duren.

l ijdens de/e show
\\ordt L-' een gratis consumptie aangeboden

De opruiming begint maandag 9 januari 1989.

Kaarten a ƒ S,- kun t u bestellen bij:
COVKKS IMt IDsMOm . I m f s t r a a l 2l>. /.utphen

Iclcloon 05750 1441S
Kaarten alleen verkrijgbaar aan on/c /aak.

L. Bestel voort i jdig en voorkom teleurstelling
lot /iens op 24 januari in de Han/ehol.

K u n t u de/e dag niet. (ieen /org
COVKKS BRl ISMODI brengt de/c slum

ook in Avollc op 6 en 7 maart.

lubbers
raadhuisstraat 45 hengelo gld.
telefoon 05753-1286

maandagmorgen gesloten
vrijdagavond koopavond

BRUIDSMODE

lurfstraat 29 - Zutphen - Telefoon 05750-14418



CONTACT
NIEUWS/ADVERTENTIEBLAD VOOR VORDEN/WICHMOND EN OMGEVING

TWEEDE BLAD
Donderdag 5 januari 1989

50e jaargang nr. 40

Uit de raadscommissies
Na gesprek met wethouder:

Vorden-voorzitter Jan van Ark
hoopt in maart 1989 met bouw
clubhuis te kunnen beginnen
Jan van Ark, voorzitter van de voetbalvereniging 'Vorden' hoopt dat zyn
vereniging in maart 1989 met de bouw van een nieuw clubhuis annex
kleedgelegenheid zal kunnen beginnen.

Hij baseerde deze mening naar aanlei-
ding van een gesprek dat de voetbalclub
woensdagmorgen had met de wethou-
der van Sport de heer J.F. Geerken. Tij-
dens dit gesprek kwam onder meer het fi-
nanciële aspekt aan de orde.
Jan van Ark: "Het nieuw te bouwen club-
lokaal zal 'Vorden' zelf dienen te finan-
cieren. Hiervoor heeft de gemeente geen
gelden beschikbaar. Wat betreft de klee-
dakkommodatie zal bekeken worden in
hoeverre het gemeentebestuur b.v. via
een renteloze lening 'Vorden' tegemoet
kan komen", aldus Jan van Ark.
De voetbalclub zal uiterlijk over een
maand aan het gemeentebestuur moe-
ten opgeven hoeveel velden men in de
toekomst denkt nodig te hebben. Tegelij-
kertijd zal 'Vorden' dan een bouwaan-
vraag kunnen indienen, welke eind fe-
bruari middels een vergunning gehono-
reerd kan worden.
Over de privatisering van de velden is tij-
dens het gesprek op het gemeentehuis
niet gesproken. "Wij hebben tot l januari
1991 een huurovereenkomst met de ge-
meente. De wethouder zag wel in dat het
momenteel geen nut heeft hierover te
praten", aldus Van Ark.
De kans bestaat dat de velden 'verlegd'
moeten worden. In dat geval verwacht
voorzitter Van Ark dat dit in 1990 zijn be-
slag zal krijgen.
Het is niet denkbeeldig dat het huidige
sportpark wordt uitgebreid met het be-
stemde gedeelte ten zuiden van de Oude
Zutphenseweg. Hierover zal de gemeen-
te nog van gedachte wisselen met de Vor-
dense Sport Federatie.

Mocht er één groot sportpark komen dan
dienen daarbij de buitenmanege met
eventuele opstallen van de rijvereniging
en ponyclub 'De Graafschap' en het oe-
fenterrein met eventuele opstallen van
de Politie Honden Dressuur Club 'Vor-
den' daarbij betrokken worden.
Het college zal hierover gesprekken voe-
ren met de besturen van genoemde vere-
nigingen.
Overigens heeft de gemeente Vorden de
VSF al wel laten weten dat het college er-
van uitgaat dat de realisering van de plan-
nen voor de aanleg van een 'totaal' sport-
park zonder financiële medewerking van
de gemeente kan plaatsvinden. Het col-
lege heeft, zo heeft het laten weten, geen
gelden beschikbaar om deze aanleg
mede te financieren."

Met dat laatste gegeven voor ogen heeft
Vorden-voorzitter Jan van Ark er een
hard hoofd in of een dergelijk sportpark
ooit gerealiseerd zal worden» Wel is er
nog de 'Stichting Vordens Sportpark' die
waakt over een schenking van 100.000
gulden die de direktie van Nedac-Sorbo
eenjaar geleden ter gelegenheid van het
zilveren jubileum voor de realisering van
een nieuw sportpark beschikbaar heeft
gesteld, waarbij de voorkeur werd uitge-
sproken voor een sportpark dichtbij de
kom van het dorp. In hoeverre deze gel-
den beschikbaar blijven voor een even-
tueel sportpark buiten Vorden is niet be-
kend, aangezien het bestuur wegens va-
kantie niet voor kommentaar bereikbaar
is. Ongetwijfeld zal het sportpark nog
een 'vervolg' krijgen!

Fraktie Partij van de Arbeid
uit protest niet aanwezig
Tijdens de vrijdagavond ingelaste extra raadsvergadering van de
gemeente Vorden was de fraktie van de Partij van de Arbeid uit protest
niet aanwezig.
Burgemeester E.J.C. Kamerling wees op verzoek van PvdA-fraktievoor-
zitter W.M. Voortman op een ingezonden brief waarin Voortman zyn
ongenoegen kenbaar maakt over de gang van zaken zoals die vorige week
dinsdagavond met betrekking tot afvalstoffenheffing hebben plaatsge-
vonden.

"Door de opstelling van de CDA-fraktie
daarbij werd de medewerking door de
raad onthouden om tot tijdige vaststel-
ling van de verordening op de afvalstof-
fenheffing te komen.

Uit het feit dat het college de raad nog op
de laatste werkdag van het jaar in spoed-
zitting bijeenroept om alsnog tot vast-
stelling van de verordening te komen,
leiden wij af dat het college van oordeel
is dat zij de financiële schade voor de
gemeente zoveel mogelijk beperkt wil
houden.
De PvdA-fraktie ervaart deze gang van
zaken als een dieptepunt in het funktio-

neren van de raad, enerzijds door de poli-
tieke obstruktie van de CDA-fraktie
waardoor het besluitvormingsproces
ernstig werd gefrustreerd, notabene aan
de vooravond van de voortzetting van de
coalitie en anderzijds door de hieruit
voortkomende ongebruikelijke spoed-
procedure waardoor het college zich uit
opportunisme geplaatst ziet om uitvoe-
ring te geven aan de opvatting van een
minderheid van de raad. De PvdA-frak-
tie keurt een dergelijke wijze van bestu-
ren af en wil voor een dergelijk besluit-
vormingsproces geen verantwoordelijk-
heid dragen", aldus PvdA-fraktievoorzit-
ter W.M. Voortman in zijn brief.

WD-er E. Brandenbarg:

"Extra raadsvergadering
aanfluiting voor de democratie"
Drie raadsleden die dinsdagavond reeds 'afscheid' hadden genomen en
vier lege stoelen van de PvdA-fraktie, toch wel een merkwaardig gezicht
tijdens een ingelaste extra raadsvergadering, vrijdagavond 30 december,
in het gemeentehuis van Vorden.

Deze speciale raadsvergadering op ver-
zoek door het college uitgeschreven was
het gevolg van het feit dat de raad vorige
week dinsdagavond tegen de verorde-
ning voor de afvalstoffenheffing 1989
stemde.
Dit had als consequentie dat de gemeen-
tebegroting plotsklaps met een tekort
werd opgescheept. Tijdens de begro-
tingsvergadering begin december be-
sloot de raad het tarief van f75,60 te ver-
hogen tot f 97,80.
In de raadsvergadering van vorige week

dinsdag kwam het college met een voor-
stel om het tarief op f 100,80 te brengen.
De reden hiertoe was volgens het college
o.m. dat het storten van afval in Lochem
duurder zal worden.
Het 'geharrewar' ontstond toen de PvdA
een motie indiende waarin deze fraktie
voorstelde om het tarief op f 90,70 te
brengen en vervolgens een jaarlijkse ver-
hoging van 5%. Dit voorstel werd door
VVD en CDA van tafel geveegd.
Toen dan vervolgens het college-voor-
stel ter tafel kwam was het CDA blijk-

baar nog steeds met de gedachte bij het
tarief van f 97,80 (zoals in de begroting
was vastgesteld).
Het CDA en de PvdA verwierpen het
college-voorstel. Impliciet de raad ver-
wierp de verordening afvalstoffenheffing
1989. Toen de 'kruitdampen' waren opge-
trokken bleek dat de raad 'vastzat' aan
het oude tarief van f 75,60, dus een flink
gat in de begroting!

Gewijzigd college-voorstel
Vrijdagavond kwam een gewijzigd colle-
ge-voorstel aan de orde, nl. f 97,80 (het
bedrag dat in de begroting was vastge-
steld). Wethouder Mr. M.A.V. Slingen-
berg (VVD) liet doorschemeren dat het
dinsdagavond niet "allemaal gelukkig is
verlopen". "Wij volgen nu de minst
slechte weg. Ik blijf voorstander om de
afvalstoffenheffing kostendekkend te
houden", aldus Slingenberg.
Het CDA repte met geen woord over
'dinsdagavond'. Ook aan de afwezigheid
van de PvdA-fraktie deze avond, werden
geen woorden besteed.
Dat deed WD-er E. Brandenbarg wel.

"We hebben dinsdagavond tot tweemaal
toe op de consequenties van het raads-
besluit gewezen. Het is een aanfluiting
voor de democratie dat de raad vanavond
weer bijeen is gekomen. Bijzonder spij-
tig dat de PvdA-fraktie niet aanwezig is,
hoewel ik mij dat best kan voorstellen",
aldus Brandenbarg.
Hij kreeg meteen flink 'lik op stuk' van
zijn eigen wethouder Slingenberg. "Het
is in geen enkel opzicht een aanfluiting
voor de democratie. Ik zal hierop in ei-
gen kringen nog wel nader ingaan", aldus
Slingenberg met een tonatie in zijn stem
die voor Brandenbarg weinig 'goeds'
voorspelde!
De raad ging met de f97,80 akkoord en
sprak zich 'in principe' uit om in de toe-
komst de afvalstoffenheffing kostendek-
kend te houden.
In het eerste kwartaal van 1989 komt het
college opnieuw met de afvalstoffenhef-
fing in de raad terug. Dan zal het tarief
voor het nieuwe gebied Vierakker/
Wichmond vastgesteld dienen te wor-
den. Dat zal dan vrijwel zeker ook f97,80
zijn zodat 'Vorden-oud' en 'Vorden-
nieuw' op dezelfde golflengte zitten.

Mevr. M. Aartsen-den Harder
(CDA) en Mr. M.A.V. Slingenberg
gekozen tot wethouder
Mevr. M. Aartsen-den Harder (CDA) is maandagavond unaniem door de
nieuwe gemeenteraad van Vorden tot wethouder gekozen. Alle dertien
raadsleden (incl. zij zelf) brachten hun stem op haar uit. Mevr. Aartsen
volgt daarmee haar partijgenoot J.F. Geerken op, die zoals bekend vorige
week afscheid nam van de gemeenteraad van Vorden.

spreken hoe er onderhancflBrriMr. M.A.V. Slingen-
berg die ook tijdens de vorige regeerpe-
riode de wethoudersfunktie uitoefende
zal ook in het nieuwe college deze post
bezetten. Hij vergaarde 9 stemmen. Vier
raadsled^fcstemden blanko.

Motie verworpen
W.M. Voortman, fraktievoorzitter van
de PvdA zag alvorens tot de wethouders-
verkiezing werd overgegaan een door
hem ingediende motie door de meerder-
heid van de raad (CDA en WD) verwor-
pen. In deze motie stelde Voortman on-
der meer "dat in het aan het begin van de
zittingsperiode op te stellen beleidsplan
de hoofdlijnen van het te voeren beleid
worden vastgesteld en dat elke fraktie die
na de gemeenteraadsverkiezingen in de
raad is vertegenwoordigd, in principe
moet kunnen deelnemen aan het overleg
om te komen tot een beleidsplan en tot
vorming van een college en dat een frak-
tie alleen op eigen initiatief deelname
aan verder overleg kan beëindigen."
De heer A.H. Boers, de nieuwe fraktie-
voorzitter van het CDA wees de motie
direkt van de hand.
"Deze motie kan helemaal niet. Bij ons
stelt niet alleen de fraktie hoe er gehan-
deld moet worden. Dat gebeurt in een
breder verband. Ik zou echt niet weten
wat ze ons straks in 1990 (wanneer er op-
nieuw gemeenteraadsverkiezingen wor-
den gehouden) naar de onderhande-
lingstafel zullen meegeven. Veronder-
stel dat ze in Wichmond/Vierakker zeg-
gen de gemeenteraad van Vorden behar-
tigt onze belangen niet goed en ze rich-
ten b.v. een 'Wichmonds Belang' op. Je
kunt je dan op dit moment moeilijk uit-

rmoet wor-
den", aldus de heer Boers.
Wat betreft de keuze van het CDA om
weer met de VVD in zee te gaan zei de
heer Boers dat het CDA in dit geval dui-
delijk voor een continuïtej^an het be-
leid heeft gekozen. Dit irM^band met
de gebiedsuitbreiding van Wichmond en
Vierakker. "We hebben niet alleen een
stuk nieuw gebied toegevoegd gekregen
maar ook nieuwe mensen. Wij zullen de-
ze belangen van Wichmond/Vierakker
terdege gaan benadrukken en 'afzetten'
tegen de belangen van de gehele Vorden-
se gemeenschap. Het college heeft een
grote taak naar deze nieuwe bewoners
toe."
Over de besprekingen met de VVD over
de collegevorming zei Boers: "Deze be-
sprekingen hadden een zakelijk karakter.
Het was beslist geen liefde op het eerste
gezicht. De inzichten ligg soms mijlen-
ver uit elkaar maar nogmaals wij hebben
gekozen voor continuïteit", aldus de
heer Boers die zei te hopen dat alle drie
de politieke partijen in de raad van Vor-
den hun ideeën met verve zullen verde-
digen. Wat betreft het college-program-
ma zei hij dat die gelijk is aan die van 1986
met daar waar nodig een kleine bijstel-
ling.

De heer H. Tjoonk (VVD) over de on-
derhandelingen met het CDA: "Er is
niet gevrijd en er is geen verkering ge-
zocht. Hoewel we bij de verkiezingen
hebben verloren staat wel vast dat onze
wethouder Slingenberg goed heeft ge-
funktioneerd. Wij zijn dan ook blij met
continuering van het college CDA/
VVD", aldus Tjoonk.

W.M. Voortman (PvdA):
'We hebben tijdens de
onderhandelingen dertig
dagen in de zandbak mogen
spelen."
De heer WM. Voortman, fraktievoorzit-
ter van de PvdA stak in een langdurig be-
toog niet onder stoelen of banken dat
zijn fraktie uitermate teleur is gesteld
over de gang van zaken die leiden tot op-
nieuw de coalitie CDA/VVD.
"We hebben alles via de pers moeten ver-
nemen. Wij zijn gewoon buitengesloten,
we hebben dertig dagen in de zandbak
mogen spelen", aldus de heer Voortman.
De belangstelling van de regionale pers
was bij deze verkiezingen erg groot. Een
belangstelling die we waarschijnlijk
nooit meer zullen beleven", aldus Voort-
man die de gebeurtenissen nog eens uit-
voerig op een rijtje zette.

"De WD zei we moeten nu eindelijk
eens een boerenwethouder hebben. Het
platteland schreeuwt erom. Wanneer
krijgen we die echte boerenpartij nu eens
in de raad?" zo vroeg Voortman zich af.
"De onderhandelingen zouden 'open'
worden gevoerd waarbij het CDA ver-
kondigde dat als belangrijkste overwe-
ging zou gelden met welke partij de
meeste programmatische overeenstem-
ming te bereiken valt. Een verklaring die
opmerkelijk was, omdat naar onze waar-
neming niet eerder, hoe onbegrijpelijk
ook, op basis van verkiezingsprogram-
ma's onderhandeld zou gaan worden.
Wat er uit de bus is gerold ga ik niet ver-
der op in, ik vraag mij alleen af in welk
opzicht het programma van de VVD
beter dan dat van de PvdA aansluit op
het CDA-programma.

Ons bezwaar is het staatsrechtelijk be-
zwaar tegen de handelwijze van CDA en
VVD. Onze kritiek op gebrek aan infor-
matie, openheid enz. is dan ook in feite
een afgeleide kritiek, afgeleid van de
kern. Die kern is de ruimte die de ge-
meentewet biedt om zelf in te vullen hoe
wij deze college-onderhandelingen in-
gaan", zo sprak Voortman bij het indie-
nen van de motie.

Samenstelling
nieuwe Raad
Vorden
CDA: mevr. M. Aartsen-den Harder,
W.A.O. Lichtenberg, A.C. van Vos-
kuilen, J.D. Bouwmeister, A.H.
Boers en J.W. Regelink.
PvdA: W.M. Voortman, mevr. H.A.
Horsting-Spee, O. Wempe en P.J.M.
Hoogland.
WD: H. Tjoonk, Mr. M.A.V. Slin-
genberg en E. Brandenbarg.

Tot
vrijdag a.s.

U kunt nu nog loten kopen van de
muziekvereniging „Concordia"; a.s.

vrijdag is de trekking. Help de
muziekvereniging nog even van de

laatste loten af.
Dhr. Brunnekreef zit nog met een
aantal loten in z'n maag. U kunt
ook bellen (2323); hij brengt ze

graag!

OVER TELEFONISCH
OPGEGEVEN ADVERTENTIES
K/*N NIET WORDEN
GERECLAMEERD.

VOORKOM FOUTEN.
GEEF UW ADVERTENTIE
SCHRIFTELIJK OP OF
KOM EVEN LANGS
OP ONS
KANTOOR!/

Agenda
JANUARI:
4 Ver. Oud Vorden, Nieuwjaarsvisite
5 Bejaardenkring Vorden, Dorpscen-

trum
5 HVG afd. Dorp Vorden, Nieuwjaar

en koffiemorgen
7 Nieuwjaarsparty Schoenaker Kra-

nenburg, HAM-party
8 Nieuwjaarsconcert Concordia in

Vorden
9 ANBO Vorden, Jeu de Boule cam-

ping de Goldberg
10 Ned. Bond van Plattelandsvrouwen,

Koffiemiddag Nieuwjaar
13 Nieuwjaarsinstuif ANBO Vorden

Dorpscentrum
14 Pronkzitting de Deurdreajers in de

Herberg, Vorden
14 Toneelver. Krato, Hoekse en Kabel-

jauwse Twisten, Dorpscentrum
15 Muziekvereniging Jubal
17 NCVB Vorden, Jodendom
17 Jaarvergadering KPO Kranenburg
17 Bejaardensoos Kranenburg, Jaarver-

gadering
17 KPO Vierakker-Wichmond
18 HVG afd. Dorp Vorden, Jaarverga-

dering
19 Bejaardenkring Vorden, Dorpscen-

trum
25 Ned. Bond v. Plattelandsvr., Jaarver-

gadering
25 Bejaarden Vierakker-Wichmond
31 Bejaardensoos Kranenburg, gym,

kaarten en bingo

FEBRUARI:
2 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
4-5-6-7 Karnaval Vorden
6 ANBO Vorden, Jeu de Boule cam-

ping de Goldberg
7 Karnaval Vorden, Bejaardenmiddag
8 Bijeenkomst Ned. Bond van Platte-

landsvrouwen
10 Film en dia's ANBO Vorden in

Dorpscentrum
14 Bejaarden Kranenburg Vorden, Le-

zing
16 Bejaardenkring, Dorpscentrum Vor-

den
19 Frühschoppen Concordia
20 Gezamenlijke avond KPO, ABTB

Vorden Kranenburg
21 KPO Vorden Kranenburg, Textiel te-

kenen, etc.
21 NCVB Jaarvergadering Vorden
22 HVG afd. Dorp Vorden, Maandelijk-

se avond
24 Gez. Culturele avond GMvL, Jong

Gelre en Ned. Bond v. Plattelandsvr.
Vorden

28 Bejaardenkring Kranenburg Vorden,
Kaarten, bingo

Mevr. Aartsen eerste
vrouwelijke
wethouder
„We hebben in de persoon van mevr. Aart-
sen voor het eerst een vrouwelijke wet-
houder. Een unicum. Blij dat in college en
raad vrouwen vertegenwoordigd /ijn", zo
sprak burgemeester Kamerling na de be-
noeming van mevr. Aartsen.
Vordens eerste vrouwelijke wethouder
moest zich deze avond nog een toe-
spraak laten welgevallen. Namens het
aktiekomite „Verontwaardigde Vorden-
se Vrouwen" sprak mevr. Kolenbrander
een kort woord:
„Bij de profielschets voorde nieuwe bur-
gemeester zei u dat Vorden niet toe is
aan een vrouwelijke bestuurder. Nu bent
u zelf bestuurder. Laat dit voor u een be-
wijs zijn dat u de Vordense bevolking
niet mag onderschatten", aldus mevr.
Kolenbrander. Zij overhandigde mevr.
Aartsen vervolgens een ketting.
Mevr. Aartsen stelde het cadeau zeer op
prijs, waarbij zij opmerkte: „De woorden
die ik destijds heb gesproken deed ik na-
mens alle raadsleden."



DONDERDAG beginnen wij met onze

OPRUIMING
o.a. restanten kop en schotels,
pannen, serviezen, enz.

ALLE SIERADEN HALVE PRIJS
Speciale aanbiedingen in speelgoed!

U kunt
2 weken

profiteren.
Kom zelf
kijken!

NATUURLIJK BIJ

SPEELGOED £\ | 3 O
HUISHOUDEN ^% • \^m K" K ̂ %
KADOSHOP O W L. l L 11 O

DORPSSTRAAT 15 - 7251 BA VORDEN - TEL. 3566

Verwarming
defect?

Oldenhave laat u
niet in de kou4 zitten

Als plotseling de verwarming uitvalt,
moet deze zo snel mogelijk weer gerepa-
reerd worden. Het is nu eenmaal niet zo
prettig om in de kou te zitten. Bovendien

moeten eventuele gevaarlijke situaties bij
uw gasinstallatie voorkomen worden.

Installatiebedrijf Oldenhave laat u niet in de kou zitten.
Dankzij onze uniek dag en nacht service kunt u ons ten alle tijde
bellen als uw woning in een ijskast dreigt te veranderen.

INSTALLATIEBEDRIJF

GJ.OLDEHHAVE
Baakseweg 11 - Wichmond - Telefoon 05754-755. Na 18.00 uur: 05752-6439.

Laarstraat 61 - Zutphen - Telefoon 05750-18383

KUNSTSTOFKOZIJNEN
nu ook in Ruurlo

FINSTRA L
laat uw oude kozijnen, deuren
en ramen vervangen door
onderhoudsvrije kunststof
kozijnen, ramen en
deuren. Deze worden
door ons onder
garantie geplaatst.

HEROPVOERING

Hoekse en
Kabeljauwse twisten

TONEELVERENIGING KRATO

Zaterdag
14 januari in
het Dorpscentrum

KOMT HET ZIEN!

Hout bestellen

Harmsen
bellen

Tel. 05752-1486

Wij wensen
u allen 'n
Voorspoedig
1989

LOON- EN
GRONDVERZETBEDRIJF

fa. A. Beeftink en Zn.
EN MEDEWERKERS

Joostinkweg 12, Vorden

l

jf
!•

aannemingsbedrijf

Gebr. Lusink
ruurlo

tel.05735-1408-1932

Er zijn twee adressen waar u
lekker kunt eten:
het uwe en het onze

Café-Restaurant

't Wapen
van 't Medler
Ruurloseweg 114
Vorden - Tel. 6634

Modecentrum

Ruurlo

dat spreekt voor zich
dames, heren, kinder en ondermode NU tegen

SUPERKORTINGEN
TOT 50%

als dat geen goed begin is

1949 JUBILEUMJAAR 1989

OPRUIMING
van 5 t/m 21 januari

In verband met de vele akties die wij in ons jubileumjaar gaan houden, houden wij nu
een grote opruiming van showmodellen overjarige meubelen, tapijten en gordijnen.
Ook op de kreatief-afdeling grote schoonmaak!

KOM KIJKEN IN DE GEHELE WINKEL EN DE ETALAGES
(De prijzen zijn zo laag gehouden, zodat u er tot het volgende jubileum nog over praat!)
Enkele voorbeelden:

ZHRZWAA» BANKSTEL
ZEER ZWAAR BANKSTEL 'S^

ZWAAR

GRENEN BANKSTEL 3 2 ,H,
WITTE EETHOEK
™M* EIKEN BANKSTEL

van 6190,- NU

van 5276,- NU

van 3688,- NU

van 995,- NU

NU 2100,-10% en inruil

3990.-
3476.-

2188,-
695.-

1490,-
Tevens veel gordijnstoffen VOOR HALF GELD/
Tapijtcouponnen VOOR HALF GELD/ GRATIS GELEGD

Tijdens de OPRUIMING op alle met-afgeprijsde
meubelen, tapijten en gordijnen 10% KORTING
Bij aankoop van een nieuwe matras:
40,-voor uw oude 1-pers. matras en 1OR/ I/ODTIRIO
50.- voor uw oude 2-pers. matras of l U /O I\U tl l l Dl U

Tevens vele eiken en overgestoffeerde INRUIL BANKSTELLEN
tegen zeer lage prijzen!

Dank voor uw 40 jaar vertrouwen
en graag tot ziens in onze gezellige winkel

waar de klant op ons kan rekenen.

PHNNEVDEEL
MEUIEL- EN TAFUTENHUI&

hengelo(gld) ruurloseweg.2.* U8

Alles voor de

SCHIETSPORT
Ruime keus in: Buksen, Pistolen,
Richtkijkers, Sport- en Wedstrijd-
bogen.

Martens
tittdt dotlmfftndl

Wapen- en Sporthandel
Zutphenseweg 9, Vorden

Schoonmaak- en
Schoorsteenveegbedrijf
Tevens glazenwas en
dakgoot reinigen
„GLIMMO" Vinkenstraat 12, Gorssel. Overweg 13, Vorden
Tel. 05752-2414 of 05759-2118.

Een Gelukkig en Gezond 1989

Bij Holtslag Ruurlo
is het nu al weer

„Sinterklaas"
Wij doen energie-
besparende Kachels
al weg vanaf f 600,-.
Zolang de voorraad strekt.

HOLTSLAG
Spoorstraat 28 - Tel. 05735-2000

-RUURLO



loodgietersbedrijf

J.H. WILTINK

LAASSEN

INSTITUUT CLAASSEN
IJsselkade 13 - 7201 HC Zutphen

Tel. 05750 -1 88 06

Onze AVONDOPLEIDINGEN gaan in januari weer van start

WIJ HOUDEN OPEN HUIS
VRIJDAG 13 JANUARI EN VRIJDAG 20 JANUARI

beide dagen van 10.00 tot 21.00 uur.

Kom gerust langs. Onze medewerkers geven u alle gewenste informatie over
al onze cursussen. Wanneer u zich tijdens één van de open dagen voor een cur-

sus inschrijft, ontvangt u 10% KORTING OP HET LESGELD.
Geen tijd om een kijkje te nemen, maar wel studieplannen? Schrijf of bel ons

even; de studiegids ligt voor u klaar!

COMPUTEROPLEIDINGEN
>• Informatica en Basic voor beginners
> Basisopl. Tekstverwerking WordPerfect (ook in dagopleiding)
> WordPerfect voor WP gebruikers
*• Lotus 1.2.3. dBase III+, MS-DOS
>• Computerboekhouden

INFORMATICA BEROEPSOPLEIDINGEN
* AMBI U. HF.1.HE.2

• *• PDI MG.1.MG.2, MG.3

SECRETARIËLE OPLEIDINGEN
>• (medisch) Secretaresse
> Informatrice, Receptioniste
> Machineschrijven (ook in dagopleiding)

ADMINISTRATIEVE OPLEIDINGEN
> Middenstand
> Praktijkdipl. Boekhouden (PD)
> MBA start in sept. 1989

EDUCASOFT
COMPUTEROPLEIDINGEN

Fons Jansen is een alledaagse naam,
maar er staan veel grote namen ach-
ter. ATAG, ETNA en Pelgrim voor for-
nuizen bijvoorbeeld. En Nefit, Radson
en Buderus voor c.v. ketels. Vaillant
voor warmwatervoorziening. Sphinx
voor badkamermode. Enzovoort. We
installeren alle merken maar leveren
ook alles voor gas-, water- en ver-
warmingsdoeleinden. En dankzij
goede contacten met weivoorziene
toonzalen in de regio kunt u alles eerst
op uw gemak bekijken en uitkiezen.

Burg Galleestraat 60
7251 EC Vorden
Telefoon 05752 2637
7251

fons Jansenee
erkend gas- en watertechnisch
installateur — Installatie en

onderhoud van centrale verwarming
levering en installatie van alles voor de badkamer- aap-
leg van riolering, gas- en waterleidingen - ontstoppen
van riolen - zinkwerk - onderhoud van gastoestellen

ZIE OOK ONZE
RODE OPRUIMINGSKRANT OPRUIMING

PRACHTIGE HOEKKOMBINATIE IN
BLANK OF DONKER EIKEN, LEVERBAAR
IN DIVERSE KLEUREN LEATHER-LOOK

3 + 2 zits

ZEER SOLIDE
AMBACHTELIJK EIKEN
KAST 1.70 mtr. BREED
IN BLANK OF DONKER EIKEN

OOK ALS 3-1-1
OF 3-2-1

DIVERSE TOONZAALMODELLEN
NU MET FORSE KORTINGEN

ROLLUIKENBURO
MET VEEL BERGRUIMTE
IN BLANK. DONKER OF HONING

OPRUIMINGSPRIJS: 1350.-

BIJPASSENDE SALONTAFEL
MASSIEF EIKEN

OPRUIMINGSPRIJS

698.-
BOEKENKAST
IN BLANK OF
DONKER EIKEN
1.20 mtr. BREED

NU: 650.-

SLAAP/SPEELKAMER: LEDIKANT 90/200 + SPEELHOEK
VOORZIEN VAN CANVAS GORDIJN, GLIJBAAN EN
UITSCHUIFBAAR BURO-ELEMENT IN MASSIEF GRENEN

PAKKETPRIJS KOMPLEET: 698.-
KWAL1TE/TSMA TRASSEN
NU VOOR: STUNTPRIJZEN

ALS 2 zitsL 850.-
2 + r/2 ZITS MET KEERBARE
KUSSENS, PRIMA ZITKOMFORT

HELM IN K meubelen
COUPONNEN ZUTPHENSEWEG 24

TAPIJT
MET KORTINGEN TOT 70% J.W. HAGEMANSTRAAT 3-7

VORDEN TEL 05752-1514

IBERGEN TEL 05454-74190

COUPONNEN
GORDIJNEN + VITRAGES
ZIE ETALAGES

Autoschade

Theo Ter^vel
Voor uw schade reparatie
Schade Taxatie
APK laswerk

Burg. Galleestraat 23 - Vorden - Tel. 05752-2532

Uitgebreide kollektie

VERLOVINGSRINGEN

anjer
In onze zaak hebben we een aparte hoek,
speciaal ingericht voor de verkoop van
verlovingsringen.
De uitgebreide voorraad bevat meer dan
150 modellen v.a. 224, - per paar.
Kom gerust langs en haal een folder.

HORLOGERIE-GOUD-ZILVER-OPTIEK
Spalstraat 15 Hengelo (Gld)Tel. 05753-1374. Privé 2830

Uw meubels
versleten?
Wij stofferen snel en voordelig

Laat u vakkundig adviseren. Bel voor een

afspraak en wij komen vrijblijvend bij U aan

huis met onze uitgebreide kollektie

meubelstoffen.

interieuradviseur

Hackforterweg 19, 7234 SG Wichmond, Tel. 05754-517

Hou de kou en de dokter van uw lijf:

draag THERMOFIT
halfwollen ondergoed

verkrijgbaar
bij:

Zutphenseweg 29, Vorden. Tel. 05752-1971

Ruige panlat p/m 1,-

Gesch. balkje 50/75 P/m 3,50
Gesch. balkje 32/50 P/m 1,95
Gesch. balkje 50/50 P/m 2,75

Balkhout en vloerdelen
Rabat en schroten betimmeringen

BOUWMARKT

TOLDUK
TEL.
05755-1655

Kunstgebittenreparatie

DROGISTERU
TEN KATE

Zutphenseweg 2, Vorden,
Telefoon 2219

alle soorten
batterijen voor uw

hoortoestel

06 juwdier
siemerink
oo opticien
,zutphenseweg 7 - vorden



Beleidsprogram CDA/WD
Tijdens de besprekingen die het CDA en de WD hebben gevoerd, is het volgende beleidsprogramma uit de bus
gerold. Een programma in hoofdlijnen gelijk aan het programma zoals beide partijen die in 1986 hebben gelan-
ceerd. In verband met de uitbreiding met Wichmond/Vierakker wordt in het programma extra aandacht
geschonken aan de belangen van de bewoners uit het nieuwe gebied.

De burgemeester dient geïnformeerd te
worden door de opstellers van het pro-
gram.
Het besturen van de gemeente zal op
hoofdlijnen van het beleid dienen te ge-
schieden en niet op details. Indien moge-
lijk een ruime delegatie aan bekwame
ambtenaren.
Het college van B&W dient in zijn beleid
bereid te zijn de gemeenteraad (c.q. de
raadscommissies) en indien mogelijk
ook de betrokken burgers en organisa-
ties vroegtijdig te betrekken in de be-
leidsplannen en voornemens.
Een jaarlijks sluitende begroting vormt
een hoeksteen van deugdelijk financieel
beleid. Tarieven behoren in principe kos-
tendekkend te zijn. Invoering van een
rioolrecht wordt overwogen. Belastin-
gen zijn in ons land zodanig hoog dat een
lastenverhoging (bijvoorbeeld onroe-
rendgoed-belasting) als een uiterste
moet worden beschouwd zo niet dient te
worden vermeden.

Veel aandacht dient te worden besteed
aan het behoud (waar mogelijk uitbrei-
ding) van de werkgelegenheid. Speciaal
de werkloosheid onder de langdurig wer-
klozen en de jongeren vergt extra aan-
dacht. Scholing (jongere) werklozen
moet gestimuleerd worden.
Woningbouw (met betaalbare huren)
voor jongeren die hetzij economisch het-
zij sociaal aan Vorden zijn gebonden.
Bevorderd dient eveneens te worden dat
ouderen zo lang mogelijk zelfstandig
blijven wonen hetzij door extra voorzie-
ningen van particulieren en gemeente
hetzij door (eventueel aangepaste) wo-
ningbouw dan wel door middel van
huur- en koopwoningen, bij voorkeur in
de kom van het dorp.
Deregulering ware te bevorderen. Bij het
opstellen van niettemin noodzakelijke
nieuwe regels en voorschriften dient een
aan de burgers tegemoetkomend beleid
te worden gehanteerd.
Bij het hanteren van de bestaande veror-

deningen en regels voor burgers en be-
drijfsleven ware een tegemoetkomende
houding toe te passen. Hierbij vooral te
denken aan de landbouw waarop een
toenemende financiële druk valt waar te
nemen.
Vestiging van ambachtelijke bedrijven
en kleine industrie dient met name ten
behoeve van de werkgelegenheid van
onze plaatselijke bevolking gestimu-
leerd te worden op daarvoor geëigende
lokaties.

Extra aandacht
De integratie van de nieuwe dorpsgeno-
ten uit Wichmond/Vierakker zal, voor
zover het op de weg van de gemeente
ligt, met extra aandacht ter hand worden
genomen.
De geplande aansluiting (Gamog) op het
aardgasnet van het buitengebied Wich-
mond/Vierakker dient zonder uitstel na-
gestreefd te worden.

Bestemmingsplannen van het oude en
nieuwe gebied van de gemeente zullen
op elkaar afgestemd moeten worden.
Een overgangsregeling zal hiervoor
noodzakelijk zijn.

Een omleiding van het vrachtverkeer om
de kom van ons dorp dient te worden be-
vorderd. Dit ten einde de leefbaarheid,
de veiligheid en bereikbaarheid voor
burgers en passanten van de openbare
voorzieningen in het centrum van het
dorp blijvend te garanderen.

Voldoende parkeerruimte in en nabij het
centrum is geboden.

De totstandkoming van een fietspad
langs de Ruurloseweg dient te worden
bevorderd. Voor deze investering zal fi-
nanciële steun van de provincie en/of
rijk onontbeerlijk zijn.

Door de toename van de vrije tijd zal de
behoefte aan welzijnsvoorzieningen
waaronder sport en recreatie groter wor-
den. Het gemeentelijk beleid dient daar-
bij voorwaardenscheppend te zijn.

Bij de uitvoering van het gemeentelijk
subsidiebeleid zullen de bibliotheek, de

sporthal, het dorpscentrum en het
zwembad als basisvoorzieningen wor-
den aangemerkt.

In het totaalbedrag van gemeentelijke
subsidies op het vlak van de welzijns-
voorzieningen mogen indien nodig ver-
schuivingen plaatsvinden.

Op het gebied van het sociaal-cultureel
werk zal gezocht worden naar een vorm
van overkoepeling waarin niet alleen so-
ciaal-culturele verenigingen maar ook de
ouderenraad, tafeltje-dek-je etc. verte-
genwoordigd zijn.

Het gemeentelijk milieubeleid zal nog
meer inzet en middelen gaan vragen.

Het gemeentelijk afvalstoffenplan dient
erop gericht te zijn de afvalstroom te be-
perken en het afval te scheiden aan de
bron.
Het voorlichtingsbeleid wordt voortge-
zet en uitgebreid.

College en raad dienen zich afzijdig te
houden van nationale en internationale
vraagstukken zoals kernenergie, bewa-
pening, lidmaatschap NAVO, ontwikke-
lingshulp en Zuid-Afrika.

schien mag je daar wel een conclusie uit
trekken?"
Na het doorknippen van het lint konden
de genodigden de fotocollectie en de
houtsculpturen bekijken. Dankzij de
medewerking van Freek Wolsing uit Vor-
den kon het werk optimaal worden be-
licht. Er hing dan ook een zee van licht in
de galerie.
Op een professionele manier hadden de
fotografen hun werk tentoongesteld.
Meer dan 200 bezoekers bezochten de
afgelopen degen de foto-expositie, die
tot en met 8 januari te bezichtigen is. Dat
fotograferen meer kan betekenen dan
kiekjes maken, bewijzen de zes fotogra-
fen uit Oost-Gelderland in een met zorg
ingerichte foto-expositie in galerie „Pa-
lantir".
De tentoonstelling geeft weer hoe de zes
exposanten elk op hun eigen wijze de fo-
tografie gebruiken. De voorwerpen bij
het zwart-wit werk zijn nauw gebonden
aan structuur, iets vreemds brengen,
een beetje vervreemden, onherkenbaar
maken, geeft vaak wonderbaarlijke re-
sultaten.
De portretten van vrouwelijke modellen
zijn simpel verlicht, heel gevoelig en vol
emotie en spanning. Boeiend is om te
zien hoe elk van de zes een stijl aan het
ontwikkelen is, die weliswaar aan het be-
gin staat, maar toch veel belooft voor de
toekomst.
De geëxposeerde houtsculpturen zijn
vervaardigd door Jan J. Volbeda uit Ug-
chelen. Ook voor zijn werk is er veel
waardering. Een bezoek is deze tentoon-
stelling zeker waard!

Vorden: bedankt
De kerstbomen zijn uit ons straatbeeld verdwenen en alle kabels en balken heb-
ben hun plaats weergevonden in de opslag. Het einde van een periode waarin wij
met z'n allen drie weken hebben genoten van ons verlichte dorp.

Wat was het gezellig en wat was iedereen enthousiast! De reacties bleven dan ook
niet uit. Zowel jong als oud spraken over ons verlichte Vorden. En zó hoort het.
De kerstverlichting is niet alleen meer van de ondernemersvereniging. Goed, wij
hebben het initiatief genomen. Dat moet er tenslotte één doen. Maar de verlich-
ting is een bezit van ons allemaal geworden. Van de jeugd en van de ouderen.
De complimenten die ons bereikten zijn eigenlijk gericht aan elke inwoner van
Vorden. En weet u waarom? In deze 3 weken is niet één vernieling aangebracht,
niet één lamp weggehaald. Er is niets maar dan ook niets voorgevallen. En daar
mag Vorden trots op zijn. Waar kan dat nog?Dagelijks lezen en horen wij andere
verhalen in de media. "Hoe krijgen jullie dat voor elkaar, en wordt er niets ver-
nield?" Zo maar twee reacties van bezoekers van buiten Vorden. En erwaren vele
bezoekers.
De traditionele kerstmarkt werd weer een groot succes. Ik moet zeggen dat de
weergoden ons bijzonder goed gezind waren. Daarom was het weer echt druk en
gezellig en iedereen genoot van de zang, dans en muziek. Ook de boerenkool liet
zich velen goed smaken. De jeugd vermaakte zich uitstekend in de draaimolen en
de première van het kerstboom versieren viel bijzonder in de smaak.
A l met al is de hele maand december voortreffelijk verlopen en daarom wil ik u
allen namens de Vordense Ondernemersvereniging hartelijk dank zeggen,
- de jeugd voor hun sportieve medewerking
- de politie voor hun voortreffelijke steun

— de deelnemende koren, muziekverenigingen, dansgroep De Knupduukskes,
de padvinders voor hun fijne medewerking aan de kerstmarkt

— de badmintonclub Flash Vorden en de tafeltennisvereniging Vorden voor hun
enorme inzet

- de harde werkers die er voor zorgden dat de bomen geplaatst werden en de
kerstmarkt gerealiseerd werd

— de kerstmannen, de geluidsverzorgers, EHBO, de gemeente Vorden
- alle particulieren die op de één of andere wijze hun boom verlicht hebben
- aan de ondernemers die zich ingezet hebben om de etalages in de kerstsfeer te

brengen
— Vorden kan het niet alleen, Vorden doet het ook. U was geweldig.

Voorzitter Vordense Ondernemers Vereniging,
Wim Polman

Verdien IN U f 5,- door vóór 20 januari
„Contact" te betalen!

Is uw drukwerk vakwerk

geworden .... dan komt 't van

Weevers uit Vorden

DRUKKERIJ
WEEVERS
NIEUWSTAD 30 - POSTBUS 22 - 7250 AA VORDEN

TELEFOON 05752-1010 - TELEFAX 05752-1086

Avontuur Parijs-Dakar ten einde

Willem Snippe en Hans Wagen-
voort zelf ongeschonden op weg
naar huis

Rita Lindenschot, vriendin van Willem Snippe, liet zich Oudejaarsa-
vond de oliebollen in haar oudershuis te Vorden nog eens extra goed sma-
ken. Na de gehele dag tevergeefs via de organisatie van Parijs-Dakar in
de Franse hoofdstad geprobeerd te hebben om wat meer over Willem en
yjjn navigator Hans Wagenvoort aan de weet te komen, kwam deze
Oudejaarsvond om 22.00 uur het verlossende antwoord. Vanuit een hotel
300 kilometer ten zuiden van Tunis belde Willem Snippe /ijn vriendin op
met de i^Bedeling dat de beide pechvogels kerngezond aan EB Oude-
jaarsdinci zaten, die hen door vriendelijke Tunesiërs was aangeboden.

„Ze waren de teleurstelling al weer te bo-
ven", zo zegt een toch wel opgeluchte Ri-
ta LindenMJrot. Een gebroken rechteras
had een JHl gemaakt aan het ralley-
avontuur van de beide Achterhoekers.
De eerste dag tijdens de proloog in Bar-
celona hadden Willem en Hans al be-
zoek van het pechduiveltje. Wat kleine
mankementen, zoals de steunen die van
de schokbrekers waren afgebroken, wa-
ren evenwel snel verholpen. De eerste
dagen in Afrika verliepen ook naar wens.
Bij de start op Oudejaarsmorgen ergens
in Libië prijkten Willem en Hans op de
119e plaats. Een beter debuut hadden zij
zich dan ook nauwelijks voor kunnen
stellen. Helaas voor hen sloeg het nood-
lot opnieuw toe. Nu in ernstiger mate.
Een gebroken rechteras. Samen met de
monteurs van het begeleidingsteam van
Pierre Karsmakers en monteurs van
Toyota werd de „kwaal" genezen en gin-
gen Willem en Hans alsnog op weg naar
de finish van die dag.
De herstelwerkzaamheden aan de auto
hadden echter teveel tijd in beslag geno-
men, zodat zij te laat binnen kwamen.

Rita Lindenschot: „Willem vertelde mij
dat ze nog wel door hadden mogen rij-
den, echter buiten het klasj«nent om.
De monteurs, ervaren in ^Bs-Dakar,
hebben hun echter geadviseerd om het
niet te doen. Ga je verder, dan bemoeit
de organisatie zich ook niet meer met je.
Krijg je onderweg problemen, dan moet
je het zelf maar zien op te lossen met alle
gevolgen van dien.

De auto mag je geen minuut uit het oog
verliezen, want voordat je het weet heeft
de 'bevolking' hem al gesloopt. En de au-
to heeft altijd nog een waarde van 80 tot
90.000 gulden", zo zegt Rita.

Willem Snippe en Hans Wagenvoort heb-
ben de adviezen ter harte genomen en
hebben besloten om naar huis terug te ke-
ren. Het was Oudejaarsavond laat nog niet
bekend of /ij via Genua, Barcelona of
Marseille weer vaste grond op Europees
gebied zullen zetten.
Daar aangekomen wordt de reis met de
Toyota Hi Lux naar resp. Doetinchem en
Vorden voortgezet.

Belangstelling
voor de nieuwe
Galerie
„Palantir" groot
Het leek er even naar dat Kranenburg te
klein was om het aantal bezoekers, dat
naar de nieuwe galerie „Palantir" was ge-
komen op de 2e Kerstdag, te kunnen her-
bergen. In en rond de oude St. Antonius
school was het een drukte van jewelste.

Uit alle windrichtingen kwamen de ge-
nodigden en de belangstellenden om de
eerste expositie in de nieuwe galerie te
kunnen bewonderen. Bart Ruisch uit
Zutphen ging in zijn openingstoespraak
in op het enthousiasme waarmee de ga-
lerie tot stand was gekomen.
Hij prees het initiatief, om in een oud
schoolgebouw een galerie te vestigen.
„Een gebouw zoals dit leent zich uitste-
kend als onderkomen voor kunst, in
welke vorm dan ook. De rust, de sfeer:
het gebouw heeft het. De gemeente Vor-
den mag trots zijn", aldus Bart Ruisch.
„Jammer! dat ze niet aanwezig zijn. Mis-

Politievaria GROEP VORDEN

Door de Rijkspolitie Vorden is in de afge-
lopen week controle gehouden bij de 4
vuurwerkverkooppunten in de gemeente
Vorden. Zowel administratief als veilig-
heids-technis was het een en onderin orde.
Een paar opmerkingen dienden wel ge-
maakt te moeten worden.

Op 31 december 1988 vond er op de Al-
menseweg een aanrijding plaats tussen
een personenauto en een ree. De ree was
op slag dood. De auto liep lichte materië-
le schade op.

Ook op 2 januari 1989 vond er een onge-
val plaats tussen een ree en een perso-
nenauto. Ook hier was de ree op slag
dood en liep de auto geringe materiële
schade op. Dit ongeval vond plaats om
ongeveer 10.50 uur.

- Even later, omstreeks 22.50 uur, viel er
op de Ruurloseweg een ree als slachtof-
fer van het verkeer. Ook hier waren de
gevolgen gelijk aan voorgaande ongeval-
len.

Samenvattend: 3 reeën in 3 dagen is wel
heel veel. Zou het afsteken van vuurwerk
hier debet aan zijn?
In alle gevallen zijn de jachtopzichters
van de desbetreffende gebieden inge-
licht.

De Oud en Nieuwviering in de gemeente
Vorden was rustig. Er deden zich, met
uitzondering van 3 opgeblazen brieven-
bussen en een vernield verkeersbord,
geen bijzonderheden voor.

De Rijkspolitie Vorden.

Weekend
recept
slagerij
Vlogman

Herdersgoulash
De juiste schrijfwijze van goulash is gulyas en betekent zoiets als „herderspot".
Het is eigenlijk een dikke maaltijdsoep. In Hongarije noemt met de goulash
zoals wij die maken „porkolt". Het verschil tussen gulyas enporkolt is overigens
niet zo groot. De porkolt is rijker gevuld en dikker van substantie. Men kan er
droog gekookte rijst, aardappelen of één van de vele soorten (Italiaanse) deeg-
waren (schelpjes macaroni, spaghetti, tagliatelle) bij opdienen.

Reken voor 4 personen op 500 a 600 gram doorregen runderlappen, 3 grote ui-
ten, 2 teentjes knoflook, 2 rode en 2 groen paprika's, 5 dl gezeefde tomaten
(pomodoro passato, uit pak, blik of pot), paprikapoeder, 'A theelepel gedroog-
de majoraan en eventueel l theelepel kummel.

Maak het vlees droog met keukenpapier en snijd het in dobbelstenen van
± l cm. Snipper de uien en hak de knoflook ragfijn. Neem de steelaanzetten
van de paprika's weg, halveer ze en verwijder het zaad en de zaadlijsten. Snijd
vervolgens het vruchtvlees in reepjes.
Verhit in een pan met dikke bodem naar keuze 3 eetlepels (olijf)olie of 50
gram boter. Bak het vlees er, onder regelmatig omscheppen aan alle kanten
bruin in. Voeg uien en knoflook toe en laat alles dan zo lang bakken tot de uien
beginnen te kleuren. Schep de paprikareepjes er door en strooi er 2 (of meer)
theelepels paprikapoeder over. Laat alles nu nog 2 tot 3 minuten, onder regel-
matig omscheppen, zachtjes in bakken. Voeg hierna de gezeefde tomaten, 2
deciliter kokend water of bouillon, majoraan, eventueel kummel en wat zout
en peper uit de molen toe. Laat alles onder voortdurend roeren en omschep-
pen aan de kook komen. Temper de warmtebron en leg het deksel op de pan.
Laat alles hierna l uur en l kwartier heel zachtjes sudderen tot door het in-
dampen een vrij dikke saus is verkregen. Voeg eventueel l mespunt suiker
toe om de soms wat al te rinse smaak van de tomaten te maskeren.

Tip: natuurlijk kunt u de goulash ook bereiden met het kant-en-klaar in blo-
kjes gesneden hachee- of goulash-vlees. Ook met licht doorregen varkens-
vlees kunt u een dergelijk gerecht bereiden.

Bereidingstijd: ± 20 minuten Energie per portie: 2075 KJ (495 Kcal)

Let op
Vóór 20 januari „Contact" betalen, dan hebt
u vijf gulden voordeel!
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In de sporthal „de Lankhorst" werd op 29 december 1988 afscheid geno-
men van de Gemeente Warnsveld. Deze avond stond onder leiding van
dhr. Bouwmeister, oud-raadslid van de Gemeente Warnsveld, die deze
avond opende met een toespraak en hij/onder hartelijk welkom heette:
het College van Warnsveld, Burgemeester Hopperus Buma, mevr. Gou-
driaan en de heer Siederse, de heer Hennekam, voorzitter commissie
Binnenlandse Zaken en ook professor Ruiter, de gehele Gemeenteraad
van Warnsveld alsook ambtenaren van Warnsveld, mevr. Van Voorst tot
Voorst en de heer en mevr. Van Nispen tot Zevenaar, dominee Fortgens
en echtgenote en het Comité voor Behoud Zelfstandig Warnsveld.

Hierna kreeg Burgemeester Hopperus
Buma het woord en heette alle gemeen-
tenaren, want dat zijn ze nog enige da-
gen, van harte welkom (zie verslag elders
in dit blad).
Hierna werd even aandacht geschonken
aan de heren J. Krijt, J. Bannink en H. v.
Zantvoort. Deze 3 trouwe bezoekers, die
meer dan 25 jaar op de publieke tribune
alle raadsvergaderingen hadden bijge-
woond; als waardering ontvingen zij een
schildje met het wapen van de Gemeen-
te Warnsveld. De bank waar deze heren
symbolisch moesten plaatsnemen op het
podium, was aangeboden door dhr. Eij-
erkamp (per l jan. Zutphenees) en zal op
het Marktplein van Warnsveld geplaatst
worden.
Van wethouder Goudriaan kreeg de bur-
gemeester nog een fotocollage aangebo-
den van het bezoek op het Binnenhof in
Den Haag voor de zelfstandigheid van
Warnsveld.
Mevr. van Dijk dankte de scheidende le-
den van Warnsvelds Belang, de heren G.
Gerritsen, J. Hissink, en vooral mevr.
Rietman, als echtgenote van de overle-
den heer H. Rietman als raadslid en
oprichter van WB en werd hun een bloe-
metje aangeboden.

Mevr. van Nispen tot Zevenaar dankte
het Gemeentebestuur voor de prettige
samenwerking en in het bijzonder de
burgemeester voor het vele werk dat de-
ze voor het behoud van Warnsveld heeft
gedaan.

Dhr. B. Krijt dankte het college namens
alle verenigingingen, o. a. voetbal, vol-
leybal, tennis, RTV, WIK en anderen,
voor de prettige samenwerking, speciaal
op sportgebied. „We hadden nog zo ge-
hoopt dat dit zo zou mogen blijven, maar
er werd anders beslist." Hopende de
sportactiviteiten te mogen voortzetten
in de nieuwe gemeente wenste hij het
College en sportvrienden alle goeds toe
in de toekomst.

Namens alle scheidende gemeentanaren
bood mevr. Pellenberg-Krijt, geboren en
getochten Wichmondse, een lijst met 9
foto's van de mooiste plekjes van de ge-
meente aan, die overgaan naar een ande-
re gemeente. Zij deed dit met de volgen-
de toespraak:

Geacht Gemeentebestuur.
Namens de gemeenschap van Vierakker
en Wighem stao ik hier veur de microfoon,
't Is de eerste keer en ik bunne wel een bet-

jen zenewachtig, maor ik val hop ik neet
uut de toon.
Jao, plat praot'n geet mien goed af; daor

he'k ok umme 'evraogd en ok um een
spiekbriefken, want zo uut de kop vult niet
met.
De mensen hier bie mekare zult wel be-
griep'n: de kommende jaor'n wot niet zo
vet. '

Daw mot veranderen van gemeente, is een
besluut van hogerhand.
Wiej hebt 'r had veur 'evochten: lak had-
den ze daoran in 't Haagse land.
Veur Warnsveld is 't allemaole een stuk
bet ter af 'elop'n en Warnsveld moch
Warnsveld bliev'n.
Wiej gaot naor Vodd'n, maor dat hult niet
in daw ons in een hoek laot driev'n.
Wie zult 't proberen in 't goeie aoverleg,
daw altied met oele heb 'ehad.
Ok bie de nieje raod in Vodd'n valt wiele
niet op ons gat.

Bie afscheid heurt meestal iets, waoruut
de waardering sprekt veur de ander.
Dat was gauwer 'ezeg, dan 'edaon. Toch
kwam 't veur mekander.
Graag bied ik oele dat an, namens onze ge-
meenschap en mag daorbie de wens uut-
sprek'n
Dat iele dit in 't gemeentehuus geeft een
bastend mooi pleksken.

Dhr. Gerritsen dankte als voorzitter van
de Stichting Oranjevereniging de burge-
meester, raadsleden en leden van de bui-
tendienst voor hun inzet en samenwer-
king, die ze altijd mochten ondervingen
bij het jaarlijks Oranjefeest. „Het is een
zwarte bladzijde in onze samenleving.
En wij zullen altijd met weemoed terug-
zien als de verlichting en de afzetting van
de wegen weer op ons afkomt. Wij hopen
dat wij van de gemeente Vorden dezelfde
hulp mogen ontvangen als wij van u heb-
ben mogen ontvangen."

De avond werd afgewisseld met de tonen
van de muziekvereniging „Jubal" onder
leiding van dhr. Wolters en het Warns-
velds Mannenkoor, met als dirigent dhr.
H. Vos.

Dhr. Bouwmeister dankte alle aanwezi-
gen voor hun massale opkomst en in het
bijzonder de vele sprekers van deze in-
grijpende avond, en gaf als laatste het
woord aan burgemeester Hopperus Bu-
ma, die het niet leuk vond om afscheid te
nemen van zoveel vrienden en bekenden
uit het buitengebied, en toezegde dat de
foto's een ereplaats zouden krijgen in het
gemeentehuis te Warnsveld.

Er werd als afsluiting van deze avond
met begeleiding van „Jubal" het Wilhel-
mus gezongen.

Burgemeester Mr. W. W. Hopperus Buma bekijkt de fotocollage, die mevrouw M. Pellenberg-Krijt hem namens de
bewoners van Vierakker en Wichmond aanbood.

Foto F. Soeters

Burgemeester Mr. W. W. Hopperus Buma met de drie breedlachende „Schildhouders'
V.Ln.r.: de heren Zantvoort, Bannink en Krijt.

Foto F. Soeters

v.l.n.r.: Dhr. F. van Vent, wethouder A. Goudriaan-de Ru en burgemeester Mr. W. W. Hopperus Buma met de foto's die
een herinnering vormen aan een fel gestreden zelfstandigheidsstrijd.

Foto F. Soeters

Buurt gezellig bijeen!
Op Tweede Kerstdag, 's middags, kwamen enkele buurtbewoners op Het Hoge bijeen om onder de Kerstboom
gezellig bij elkaar te zitten. Een en ander vloeide voort uit een afspraak. Dhr. J. Slagman, nieuwe buurtbewo-
ner, zou voor 'n drankje en 'n hapje zorgen, als men écht buiten hij de Kerstboom ging zitten. Dit lieten de
Hogenaren zich natuurlijk geen tweede keer zeggen!

Sport
5kilometer: 1. DoneNienhuis, Groenlo,

• 16.12; 2. Jan ten Bokkel, Heelsum, 16.32;
TUGUWS 3' Hans Bosman' Deventer, 16.40.

10 kilometer: 1. Patrick Jansen, Warns-
veld; 2. Bertus Steevens, Twello, 33.20;

Ruim 300 deelnemers 3 Eddv Groen zutphen, 35.30.
15 kilometer: 1. R. Jolink, Doetinchem,
50.30; 2. H. Lubberdink, Barchem,
52.14; 3. R. Tiemesen, Babberich, 52.42.

^ Giro 50500
^ Bank70.70.70.929

Nederlandse Stichting
voor Leprabestrijding

Amsterdam

/\lls u vóór 20 januari uw abonne-
mentsgeld betaalt voor „Contact",
dan hebt u een voordeel van f 5,-.

Oudejaarscross
De Oudejaarscrossloop die de VRTC
„de Achtkastelenrijders" zaterdag in
Vorden organiseerde, trok een rekord
aantal deelnemers. Ruim 300 personen,
uit alle delen van Nederland trokken de
„stoute" schoenen aan voor een cross,
die was uitgezet in de fraaie omgeving
van het landgoed „Kamphuizen".
Start en finish waren op het gemeentelijk
Sportpark aan de Oude Zutphenseweg.
De deelnemers konden uit vier afstan-
den kiezen, te weten 2,5 - 5 -10 of 15 kilo-
meter.
De uitslagen waren als volgt:
2,5 kilometer: 1. Joos Franken, Warns-
veld, 9 min. en 33 sec.; 2. Robin Tolhui-
zen, Arnhem, 9.55; 3. Bertjan Klein
Wassink, Hengelo, 10.30.

Aangezien er dit keer ook een flink aantal
dames van de party waren zal de VRTC
„de Achtkastelenrgders" volgend jaar een
aparte klasse voor dames in het program-
ma opnemen.

Dammen
Piet Dekker Wisselbeker
Harry Graaskap is de nieuwe eigenaar
van de Piet Dekker Wisselbeker. Tot aan
de laatste ronde hadden Henk Groten-
huis t.H. en Henk Hoekman de beste pa-
pieren, maar in de laatste ronde verloren
beiden hun partij. Hierdoor kon Harry

Graaskamp, die Grotenhuis t.H. ver-
sloeg, hen voorbijsteken.
1. Harry Graaskamp 8-13; 2. Henk Rue-
sink 8-12; 3. Henk Hoekman 8-12;
4. Henk Grotenhuis t.H. 8-12; 5. Bertus
Nijenhuis 8-11.

Oliebollentoernooi
Op vrijdagmiddag werd voor de jeugd in
,,d' Olde Smidse" een Oliebollentoer-
nooi gehouden. In de eerste groep waren
3 winnaars, te weten Rik Slutter, Mike
Voskamp en Anja Bouwman, die 10 pun-
ten uit 7 wedstrijden haalden. In groep 2
was Ruben Bleumink de beste; in groep
3 Mark Dorrestijn; groep 4 Martin Be-
rends en in de meisjesgroep Corina Vos-
kamp.
In totaal waren er 30 spelers uit Vorden
en Zutphen.

Gelders kampioenschap
In de 9e ronde van het aspirantenkam-
pioenschap heeft Mike Voskamp zich
weer bij de leiders gevoegd. Hijzelf won
vrij eenvoudig van klubgenoot Frieda
Meyerman, terwijl koploper Bob Heb-
ben niet verder kwam dan remise. Anja
Bouwman wikkelde haar klassieke stel-
ling niet goed af en moest na een kamika-
zeaktie opgeven.
Henk Hoekman is vrijwel zeker van een
plaats bij de laatste 8. Hij liet tegen Her-
man Bouwhuis een afwikkeling met we-
derzijdse doorbraak toe, waarvan hij
goed had uitgerekend dat deze winnend
was.

Ook Henk Ruesink kwam tot winst. Hij
ging agressief van start tegen Han Sein-
horst en nam 2 voorposten in. Seinhorst
ruilde deze af, maar moest met terrein-
nadeel genoegen nemen. In de tijdnood-
fase bouwde Ruesink zijn centrumvoor-
deel verder uit tot winst.
Gerrit Wassink won door een forcing een
schijf, maar moest vervolgens toezien
dat Stehouwer een aanval begon op de
wat kalende rechtervleugel. Toen de aan-
val eenmaal doorgeslagen was, zat er
geen winst meer in.
In de tweede klasse moest Henk Lense-
l ink een gevoelige nederlaag toestaan te-
gen Han Janssen. Gerco Brummelman
en Jan Hoenink hadden de wind mee en
profiteerden al vroeg van fouten van de
tegenstander.

Onderlinge competitie
H. Grotenhuis t.H.-H. Hoekman 1-1; B.
Breuker-S. Buist 0-2; M. Boersbroek-B.
Hiddink l-1; M. Voskamp-G, ter Beest 2-
0; J. Ebben-J. Slutter 2-0; H. Wansink-G.
Brummelman 2-0; R. Slutter-B. Wentink
2-0; H. Ordelman-H. Esselink 0-2; H.
Klein Kranenbarg-T. Janssen l -1; J. Mas-
selink-W. Wesselink 0-2; B. Rossel-H.
Lenselink 1-1.

Bij/ondere
hiljartwcdstrijd tussen
Vorden en
Doetinchem
Bij wijze van experiment organiseert de
Vordense biljartclub KOT vrijdagavond
6 januari in zaal café „Uenk" een bijzon-
dere wedstrijd tussen de acht beste spe-
lers uit Vorden en de acht beste spelers
uit Doetinchem. Er zal in vier spelsoor-
ten worden gespeeld, te weten: kader,
driebanden, bandstoten en libre.

Aan Doetinchemse kant zal worden
deelgenomen door P. van Dijk, F. Pol-
man, F. Jansen, J. Fögelink, B. Smits,
Th. Kremer, W. Veenhuis en R. Buiting.
Het Vordense team bestaat uit: Henk
Leussink, Hubert Schroër, Harry Stapel-
broek, Jan Tijdink, Dries Bijenhof, Jos
Chroër, Andre Schroër en Wim Eskes.
De organiserende vereniging KOT wil in
de toekomst meer van dit soort wedstrij-
den organiseren.

Dames Velocitas
organiseren Straten-
zaalvoetbaltoernooi
voor heren
De Vordense zaalvoetbalvereniging „Ve-
locitas" dat nog steeds uit dames bestaat,
organiseert op zondag 8 en 15 januari een
Stratenzaalvoetbaltoernooi voor heren-
teams. Deze wedstri jden worden gehou-
den in sporthal „'t .lebbink".

De teams zijn ondergebracht in drie
poules van vijf. In poule A komen uit:
Stationsbuurt, Hoetinkhof, Hanekamp,
Boonk III en Tranendal I. Poule B be-
staat uit De Stroet, De Boonk I, Een-
dracht, Boonk II en Tranendal II. Poule
C: Medler, Brinkerhof, Addinkhof, Doe-
schot en Kranenburg.
De nummers l en 2 van elke poule spe-
len zondag 15 januari de finalewedstrij-
den.

Clubkampioenen
de Graafschaprijders
bekend
De VAMC „de Graafschaprijders" heeft
de kampioenen 1988 bekend gemaakt.
De befaamde „Deldentrophee" is ge-
wonnen door Tonny Harmsen met 39,71
punten. Deze wisselbeker is niet „zo-
maar" een beker. Voor deze beker tellen
mee de clubwedstrijden motorcross
„Delden" (13 manches), de clubtrail, de
twee-uurscross en de enduro's (10).

In totaal kwamen zes clubleden voor de-
ze unieke beker in aanmerking: Eddy
Dostal werd tweede met 38,40 punten;
3. Rob Groot Tjooitink 35,07; 4. Jan
Klein Brinke 34,87; 5. Walter Arendsen
30,88 en 6. Wim Zweverink met 27,46
punten.

Eindstanden motorcross
Klasse Jeugd: 1. Marcel Vruggink 200
pt.; 2. Astrid Dostal 104; 3. Dennis Hel-
mink 85.
Klasse 125 CC: 1. Hans Berendsen 200
pt.; 2. Tjeerd Stapelbroek 154; 3. Ste-
phan Braakhekke 152.
Klasse Overigen: \. Walter Arendsen 197;
2. Erik Berendsen 182; 3. Rob Groot
Tjooitink 140.
Endur klasse Nat ionalen: 1. Alfons Hoe-
vers 392; 2. Marcel Bulten 378; 3. Tonny
Harmsen 361.
Klasse Senioren: 1. Johan Braakhekke
378; 2. MeesSiers358;3. Jan Klein Brin-
ke 301.

Alle kampioenen zullen op zaterdagavond
28 januari in zaal „de Herberg" tijdens de
jaarlykse feestavond worden gehuldigd.

Verder zal ook het nationale clubteam
Endur van „de Graafschaprijders" wor-
den gehuldigd. Dit team, bestaande uit
Tonny Hamrsen, Gerrit Bosch, Marcel
Bulten, Alfons Hoevers en manager
Gerrit Arfman, werd kampioen van Ne-
derland.
Alfons Hoevers werd tevens individueel
in deklasse 250 cc Nationaal kampioen
van Nederland. Rolf Oosterink werd
winnaar van de KNMV Juniorcup in de
klasse 500 cc Nationalen.

De Graafschaprijders Let Op
De VAMC „de Graafschaprijders" houdt
op woensdagavond 11 januari in het club-
gebouw aan de Eikenlaan haar algemene
ledenvergadering.

Vóór 20januari „ Contact" betalen,
dan hebt u vijf gulden voordeel!



Toespraak gehouden door burgemeester
mr. W.W. Hopperus Buma van Warnsveld
tijdens de afscheidsbijeenkomst op 29 dec. 1988
in de sportzaal „de Lankhorst" te Wichmond
voor die inwoners die ten gevolge van de gemeentelijke herindeling
naar de gemeente Vorden en Zutphen overgaan

Vanaf l januari a.s. zal de gemeente Warnsveld worden gehalveerd in
haar oppervlakte en zullen rond 1500 inwoners overgaan naar de buur-
gemeenten Vorden en Zutphen.
Het gemeentebestuur van Warnsveld heeft u als de inwoners die wor-
den losgemaakt uit het verband van de gemeente Warnsveld, uitgeno-
digd om hier in Wichmond samen te komen om stil te staan bij dit his-
torische moment.
Als u in de gemeente Warnsveld bent geboren en getogen, zal het u
misschien nog meer aan het hart gaan dan degenen onder u die eerst
onlangs hier kwamen wonen. Maar het doet ons allen iets en zeker u
die aan onze uitnodiging gevolg hebt gegeven, dat het oude samenle-
vingsverband binnen onze gemeentegrenzen wordt verbroken.

Ik ben blij dat de herinnering aan de gemeente Warnsveld in 1987 is
vastgelegd in het boekwerk „Historische wandelingen door het dorp
Warnsveld en zijn buitengebieden", geschreven door de heren van Pe-
tersen en Harenberg.
Daarnaast verscheen in dit voorjaar het boekje „Warnsveld in oude
ansichten" van ons oud-raadslid A.M. Walsemann, waarin ook foto's
uit het buitengebied zijn opgenomen.
Beide boeken houden de herinnering vast aan de bestuurlijke eenheid
die Warnsveld is geweest, sedert in 1811 de gemeenten op het platte-
land zijn ingesteld.
In 1811 werd voortgeborduurd op een toen reeds ruim twee eeuwen
bestaande toestand.

In de Middeleeuwen kenden we in het gebied van onze huidige
gemeente twee kerspels, zoals de katriolieke parochies in die tijd wer-
den genoemd. Dat waren de kerspels Warnsveld en Wichmond.
Omstreeks 1580 werd bij overstromingen van de IJssel de oude kerk
van Wichmond vernield, die heeft gestaan waar nu het groene kanaal
bij „de Groene Jager" in de IJssel uitmondt.
De verwoesting van die eeuwenoude kerk, viel midden in het hevigste
van de strijd van de 80-jarige oorlog en de godsdienststrijd die daarmee
verbonden was.
In die omstandigheden was het niet mogelijk een nieuwe kerk te bou-
wen.
Het platteland was door het oorlogsgeweld bijna ontvolkt. De inwo-
ners die er nog over waren voegden het kerspel Wichmond bij Warns-
veld. En zo ontstond de verre uitloper van onze gemeente naar het zui-
den.

Deze situatie bestond nog in 1811, en zo kon de gemeente Warnsveld
ontstaan in de vorm die ze nu nog heeft.
Eerst omstreeks 1850 werd twee kilometer van de IJssel op de plaats
waar de zandwegen van Zutphen naar Hengelo en van Baak naar Vor-
den een kruispunt vormen, de huidige Nederlands Hervormde kerk
gebouwd.
Er werd een Hervormde gemeente Wichmond van de Warnsveldse
Hervormde gemeente afgesplitst waarbij de grens werd gevormd door
de Vierakker Laak. Dezelfde Laak die nu bij de herindeling weer zo'n
rol speelt.
Omstreeks 1870 werd door toedoen van Baron van der Heyden van het
Suderas de huidige Rooms Katholieke kerk gebouwd, waarbij de paro-
chie zich ook uitstrekte over Wichmond en Vierakker.

In het gebied rondom de Hervormde kerk ontstond het nieuwe dorpje
Wichmond, dat zich vooral de laatste 30 jaar heeft uitgebreid tot het
dorp zoals we het nu kennen. Ik zal hierna ingaan op de maatschappe-
lijke betekenis die dit dorp voor de herindeling in de richting van Vor-
den heeft.
Het dorp Wichmond telt nu in de kern ruim 500 inwoners en is daar-
door groot genoeg om als kleine kern een eigen gezicht te geven aan
het omringende gebied.

Het is voor hen die in deze oude samenhang met Warnsveld belang-
stelling stellen, goed om te weten dat deze nog éénmaal in haar oude
samenhang zal worden beschreven, wanneer het veldnamen onder-
zoek zal worden gepubliceerd.
In onze buurgemeente Hengelo is in juni 1988 als eerste Achterhoekse
gemeente dit onderzoek in boekvorm gepubliceerd door het Staring
instituut te Doetinchem.
De oud-Wethouder Boschloo en wijlen zijn vriend Regelink van de
boerderij Schoolmeester uit Vierakker, en daarna in zijn plaats Her-
man Pardijs, hebben zeer vele oude veldnamen achterhaald en op
kaart gebracht. Omdat hetzelfde ook voor de gemeente Vorden
gebeurt, ligt het voor de hand dat de overblijvende gemeente Warns-
veld straks nog éénmaal in de buidel tasten zal om deze publicatie voor
het voormalige groot Warnsveld tot stand te laten komen.

Tot nu toe heb ik stilgestaan bij het ontstaan van onze gemeente. Nu
wil ik met u stilstaan bij de stand van zaken op dit ogenblik.
Warnsveld telde gisteren 10.140 inwoners op een grondgebied van 3660
ha. Door de beslissing van ons parlement wordt over drie dagen deze
oppervlakte teruggebracht tot 1696 ha met 8.610 inwoners. In deze
getallen zijn meegenomen de 26 ha met 235 inwoners die vanuit de
wijk Welgelegen van Zutphen naar Warnsveld overkomen.
De vraag rijst hoe het er nu voorstaat met de gebieden die van ons wor-
den losgemaakt.
Het gebied dat van de oude gemeente Warnsveld wordt afgescheurd,
valt uiteen in twee delen.

I Het deel omvattende Wichmond en Vierakker dat ter grootte van
1100 ha met 960 inwoners zal overgaan naar de gemeente Vorden.

II Het deel omvattende de Bronsbergen, Stokebrand en het grootste
deel van Leesten dat ter grootte van 889 ha met 800 inwoners zal
overgaan naar de gemeente Zutphen.

Ik zal een nadere beschouwing wijden aan beide gebieden afzonder-
lijk:

/ Eerst dan Wichmond en Vierakker
Zij vormen samen in maatschappelijk opzicht een afgeronde eenheid.
Denk maar aan de Hervormde gemeente en de Rooms Katholieke
parochie, en de vrouwenverenigingen die daarbij horen: de HVG, de
Hervormde Vrouwengroep en de KPO, de Katholieke Plattelands-
vrouwen organisatie. Ik denk ook aan de Stichting Oranjevereniging
met de jaarlijkse feestweek eind augustus. Op sportgebied zijn er „So-
ci'f en „WIK" en op muzikaal gebied „Jubal" en de beide kerkkoren.
De bejaarden sociëteit in Ludgerus met al haar aktiviteiten, bestrijkt
ook het gehele gebied. Zo zijn er nog meer verenigingen maar ik volsta
met déze opsomming.

Van deze eenheid wordt een klein stuk afgescheiden. Namelijk het
uiterste noordwesten van Vierakker, tussen de Disselweerd en het
Oelenbroek ter weerszijden van de Vierakkersestraatweg, welk gebied
naar Zutphen in plaats van Vorden overgaat om voor de afronding van
het Revelhorst bedrijventerrein in de verdere toekomst ruimte te bie-
den.
Wanneer de bestuurscultuur van Warnsveld en Vorden weinig verschil
zou laten zien dan zou de overgang van Vierakker-Wichmond naar de
gemeente Vorden vrij geruisloos hebben kunnnen verlopen.
Er is echter wel een duidelijk verschil in bestuurscultuur tussen Warns-
veld en Vorden.
De laatste fase in de herindelingsstrijd heeft 20 jaar geduurd en in die
lange tijd vol onzekerheid is er een samenhorigheid gegroeid tussen
het gemeentebestuur en de burgerij die onder normale omstandighe-
den zelden voorkomt. Mede hierdoor hoort het buitengebied, wat de
voorzieningen betreft, er helemaal bij. Wegenonderhoud en glad-
heidsbestrijding krijgen steeds dezelfde aandacht als in het dorp. Ook
het va^nigingsleven dat ik hierboven noemde heeft altijd^i^belang-
stelliAy an B&W en Raad van Warnsveld kunnen reken^t
Ik hoop en vertrouw erop dat de Wichmonders en Vierakkernaren het
gemeentebestuur van het nieuwe groot Vorden kunnen beïnvloeden
en hen duidelijk kunnen maken dat de gemeenschapvoorzieningen
hun g w a a r d zijn. Zeker in deze tijd waarin de afstanden^o kort zijn

i, moeten we proberen grote plaatselijke versch^^t tussen
de plattelandsgemeenten te verkleinen.
Maar ik geef u een goede raad mee:
Voor u allen in Vierakker en Wichmond zal dit een positieve en
begripsvolle opstelling vragen. Het nieuwe groot Vorden zal ook de
tijd gegund moeten worden om op de nieuwe situatie in te spelen.

II Nu stap ik over naar Bronsbergen en Leesten
Alleen de oostelijke hoek van Leesten, namelijk de omgeving van „de
Boggelaar" en „het Blek", blijft bij Warnsveld.
Leesten en Bronsbergen verkeren, maatschappelijk gezien, in een
geheel andere situatie dan Vierakker en Wichmond. Hier is bijna alles
betrokken op het dorp Warnsveld of men doet veel samen met de
inwoners van Warken.
Ik denk dan in het bijzonder aan de Oranjevereniging Leesten-Warken,
die jaarlijks begin juni haar feest heeft bij de school en „de Boggelaar".
De Warnsveldse Hervormde gemeente omvat het gebied van het dorp
Warnsveld en Warken, Leesten en Bronsbergen.
De afdeling Warnsvel van de Vereniging van Plattelandsvrouwen,
bestrijkt globaal hetzelfde gebied. Omdat in het stedelijk gebied van
Zutphen de plattelandsvrouwen uiteraard geen afdeling hebben, zijn
er vanuit Zutphen vrouwen met een plattelandstraditie, ook lid van de
afdeling Warnsveld.
Ook de Warnsveldse afdelingen van de NCVB, de Nederlandse Chris-
ten Vrouwen Bond en de CPB, de Christelijke Plattelandsvrouen
Bond, vinden hun leden in hetzelfde hierboven bedoelde gebied tus-
sen de Berkel in het noorden en de Vierakker Laak in het zuiden.
De opsomming van al deze verenigingen laat zien dat er een groot ver-
schil is met Vierakker en Wichmond. Leesten en Bronsbergen immers
worden afgescheiden van Warnsveld en Warken waarmee zij sinds
mensenheugenis een maatschappelijke eenheid hebben gevormd.
In onze gesprekken met de Tweede Kamerleden, heb ik het op dit punt
moeilijk gehad. Als kamerleden mij vroegen welk gebied van Warns-
veld over zou kunnen gaan naar Zutphen, dan was ik geneigd dat ge-
bied zo klein mogelijk te houden. Ik weet nog dat ik in december 1985
wel inzag dat we gebied moesten prijsgeven. Ik heb toen ons oud-
raadslid Herman Harenberg in de Bronsbergen bezocht om hem te
zeggen dat Warnsveld aan de Tweede Kamer zou voorstellen om de
Bronsbergen en Revelhorst af te staan om de ruimtenood van Zutphen
te lenigen.
Najaar 1986, nog voor de hoorzitting van de Tweede Kamerleden in „de
Kei" op 23 januari 1987, waren we zover dat we de Ooyerhoek en de
Leestense Enk mede prijs gaven ten behoeve van woningbouw door
Zutphen.'
Toen in maart van dit jaar (1988) bleek dat o.a. het CDA-kamerlid
Koetje dat nog steeds niet genoeg vond, hebben we in een laatste
uiterste poging een tussenvoorstel gedaan waarbij de grens van het aan
Zutphen af te stane gebied zou lopen langs de Leestenseweg, als oost-
grens.
Velen van u zullen zich nog herinneren hoe wij in april de verschil-
lende voorstellen op het binnenblad van het „Contact" in vier kaarten
hebben weergegeven.

Het Warnsveldse tussenvoorstel komt achteraf op vrijwel iedereen als
het meest zinvolle over. Maar het kwam, vermoed ik, te laat.
Het Kamerlid Koetje maakte mij bijvoorbeeld het verwijt: 'Waarom
bent u met dit voorstel niet een halfjaar eerder gekomen? Toen zei u al
dat u tot het uiterste was gegaan'.

Leestenaren, ik zeg u dat ik bij iedere grensverlegging het gevoel had:
daar gaan weer vijftig Warnsvelders de grens over. Dat gevoel heeft mij
soms belemmerd in mijn optreden naar de Kamerleden toe.
Toen de Staatssecretaris in maart van dit jaar eindelijk op het eindver-
slag van de Tweede Kamer reageerde, was er heel weinig tijd meer,
want al op 10 mei volgde de behandeling van de Tweede Kamer.
De woordvoerders van de Tweede Kamer-fracties waren toen al ander-
halfjaar met de Warnsveldse grenswijziging bezig geweest. Zij hadden
onderling stellingen betrokken en zich daarin soms vastgebeten. Daar-
om was het voor ons in april zo moeilijk om nog gehoor te krijgen voor
ons tussenvoorstel.

Het was daarna een verademing te bernerken dat bij de Eerste Kamer
nog een frisse belangstelling voor onze herindeling bestond.
De uitstulpingen in oostelijke richting van het aan Zutphen af te stane
gebied, kwamen vele leden van de WD-, CDA-, SGP- en D'66-fracties
erg onlogisch voor. Maar zoals u allen weet kan de Eerste Kamer alleen
maar het wetsvoorstel aannemen of verwerpen.

Op 6 september was de behandeling in de Eerste Kamer en werd het
wetsontwerp aangenomen. Op aandrang van een Eerste Kamer-meer-
derheid werd de Staatssecretaris, mevrouw De GraafT, uitgenodigd om
schriftelijk aan de gemeentebesturen van Zutphen en Warnsveld mee
te delen, dat het gebied Leestensebroek (dat is het gebied tussen
Looërenk, de Dennendijk en de Hekkelerdijk) wanneer daarover tus-
sen de gemeenten overeenstemming zou bestaan, met een versnelde
procedure weer bij Warnsveld gevoegd zou kunnen worden.
Warnsveld en Zutphen zijn nog niet aan een gesprek over Leestense-
broek begonnen. Begin december hebben wij aan B&W van Vorden
en van Zutphen een financieel overzicht gegeven van de waarde die
aan de eigendommen in het over te dragen gebied zijn toegerekend.
Tevens zijn er onderwerpen aan toegevoegd die nog nader punt van
bespreking en onderhandeling zullen zijn.
Eén van die punten is het Leestensebroek.

Vorige week zaterdag stond in het Zutphens Dagblad in een artikel, dat
B&W van Zutphen aan de familie Rieiel op het Hekkeler hebben mee-
gedeeld dat Zutphen niet voornemens is positief op de vraag van de
Staatssecretaris te reageren.
B&W van Warnsveld verwachten begin 1989 met B&W van Zutphen
de besprekingen voort te kunnen zetten. Het zal duidelijk zijn dat
eerste dan definitief de belangen worden afgewongen die beide
gemeenten hebben te behartigen.

Tot 6 september 1988 verkeerde Warnsveld in een kwetsbare positie.
Nu wij deze gevarenzone zijn gepasseerd zal het ieder duidelijk zijn,
dat een taktvolle benaderingswijze niet meer voor Warnsveld alleen
geldt. Ook Zutphen zal zich moeten houden aan regels die gelijkwaar-
dige partners op lokaal bestuur wederzijds in acht plegen te nemen.
De reactie die een woordvoerder namens de provincie in het Zut-
phens Dagblad ventileert, getuigt van een taktische benadering die ook
Zutphen van pas kan komen, nu Warnsveld niet meer in een underdog
positie verkeert.

Ik hoop u met het voorgaande wat achtergrondinformatie te hebben
verschaf in de dijkwijls zo onduidelijke en ondoorzichtige toestanden
tijdens en na een.gemeentelijke herindeling.
De raad van de afgeslankte gemeente Warnsveld is op 30 november
verkozen en zal op 2 januari a.s. aantreden. In het jaar dat voor ons ligt,
zullen door de vernieuwde raad, in samenwerking met het college van
B&W nog vele zaken nader geklaard moeten worden.
Laat één ding duidelijk zijn: Warnsveld en Warken enerzijds en Lees-
ten, Vierakker, Bronsbergen en Wichmond anderzijds, blijven aan
elkaar grenzen. De buurtbus van Wichmond naar Station Zutphen
blijft over Warnsveld rijden en wij kunnen onze hand blijven opsteken
als groet aan de vele vrijwillge chauffeurs die deze dienst in stand hou-
den.

De grote Warnsveldse gemeente-familie gaat weliswaar uit elkaar,
maar we blijven buren. De ambtelijke contacten komen elders te lig-
gen, maar de persoonlijke contacten kunnen blijven. De stoep van het
gemeentehuis blijft even laag en als we het gemeentehuis te zijner tijd
verbouwen gaan, dan zal één van de eerste voorwaarden zijn, dat die
stoep even laag blijft.

Wij hebben in B&W besloten om van enkele inwoners in het bijzonder
afscheid te nemen.
Op de publieke tribune in de Raad hebben wij nooit over belangstel-
ling te klagen. Maar er zijn een aantal trouwe Raads-bezoekers die al
meer dan 25 jaar er de vaste gewoonte van hebben gemaakt om vanuit
Wichmond de raadsvergaderingen bij te wonen. Mag ik de heren Ban-
nink, Krijt en Zantvoort uitnodigen om op het podium te komen en op
deze bank plaats te nemen.

Het college heeft besloten u als herinnering aan al die uren die u op
onze raadstribune hebt doorgebracht, iets tastbaars mee te geven. De
heer Rambonnet uit Leesten vervaardigde exclusief voor ons gemeen-
tebestuur deze zomer een relatiegeschenk, bestaande uit een schildje
met ons gemeentewapen. Het is mij een voorrecht namens het
gemeentebestuur van Warnsveld u alle drie het schildje aan te bieden.

(Na het vertrek van de drie heren vervolgde burgemeester W. W. Hopperus
Buma zijn toespraak:)

Deze bank is een afscheidscadeau van een bedrijf dat ligt in het gebied
dat naar Zutphen overgaat. Het betreft het duivencentrum „Ponde-
rosa" in Bronsbergen. De eigenaren, de heren Eijerkamp, hadden bij
de vernieuwing van „Ponderosa" enkele jaren geleden de wens geuit
iets te willen schenken aan de Warnsveldse gemeenschap ten alge-
mene nutte.
Nu het bedrijf buiten Warnsveld komt te liggen wilden de heren Eijer-
kamp deze laatste gelegenhyeid aangrijpen door er een afscheidsca-
deau van te maken voor Warnsveld.
Deze bank zal een plaats krijgen in het oude hart van Warnsveld op het
plein bij de Dorpskerk. Deze bank zal daar staan voor alle Warnsvel-
'ders onder welk bestuur zij ook zijn gesteld.
Heren Eijerkamp, hartelijk dank voor het prachtige cadeau.

Dames en heren, ik heb willen eindigen in majeur stemming, want ik ben
mij bewust dat er reden is om in mineur stemming te /ijn. Maar het leven
gaat verder en nu er dingen over ons gekomen /.ijn die wij niet hebben
kunnen keren, is het aan ons allen om er het beste van te maken.

Ik wens u namens het gemeentebestuur toe dat wij daar ieder op onze
eigen plaats in zullen mogen slagen.
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